
 

 
Pilotaż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” 

    Poznań. 18.05.2015. 

Projekt systemowy „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej 
i instytucji rynku pracy – pilotaż” 

         Powiat Poznański jako jeden z 40 powiatów w kraju w drodze konkursu został  
zakwalifikowany do realizacji  pilotażu w projekcie systemowym pn. „Schematom STOP! 
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” Działania 
1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i 
integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
        Beneficjentem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  w Warszawie, 
jednostka organizacyjna Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  

Cel główny projektu to:  
-  zbudowanie skoordynowanego systemu interdyscyplinarnej współpracy między 
instytucjami rynku pracy i instytucjami pomocy  społecznej  w pracy z rodzinami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym 
pokoleniowym bezrobociu i niemożności  wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej; 
 -   testowe  wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji zawodowej 
i  integracji społecznej, w tym  wdrożenie innowacyjnej metody pracy z całą rodziną 
wymagającą wsparcia, (a nie jak dotychczas z pojedynczymi osobami). W ramach projektu 
zostały podpisane i były realizowane  Kontrakty Rodzinne z 10 rodzinami wielodzietnymi 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego.  
 
      W I – ym etapie w okresie od 01.11.2013 do 31.03.2015 r. bezpośrednimi wykonawcami 
zadań projektowych byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentujące Powiat  – 
Lider Pilotażu,  Powiatowy Urząd Pracy oraz  zaproszone do projektu: Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Swarzędzu,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu i Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna w Luboniu. 

       Zadania Pilotażu realizowane były przez  dwa zespoły:  

-   Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW), który zobowiązany był opracować 
i realizować Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy, 
oraz  
-  Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI) odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie 
rodzinnych programów aktywizacji  oraz rodzinnych kontraktów z każdą z rodzin 
uczestniczących w Pilotażu; 
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       W ramach Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy,  realizowanego przez 
Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę wypracowane zostały między innymi 
następujące  narzędzia/instrumenty mające na celu likwidację/zmniejszenie zdiagnozowanych 
barier w współdziałaniu pomiędzy między instytucjami rynku pracy i instytucjami pomocy  
społecznej  (IPiIS iIRP): 
 

1. wspólny ”Informator dla Klienta”  
2. wzór porozumienia między PUP i OPS/MOPS regulującego zasady ich współpracy 

w  pracy z wspólnym klientem,  
3.  wzór porozumienia o powoływaniu gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. 

aktywizacji zawodowej i społecznej z udziałem pracowników OPS/MOPS 
i  pracowników PUP, które prowadzić będą zintegrowane działania w pracy 
z  rodzinami - wspólnymi klientami obu instytucji; 

4. wzór Trójstronnego Kontraktu Rodzinnego/socjalnego określającego sfery 
oddziaływań, w którym stronami są: Klient, PUP, OPS. 

        Ponadto, w I etapie pilotażu utworzone zostały 2 centra dla rodzin - Punkty Przyjazne 
Rodzinie (PPR)  w Luboniu i w Swarzędzu – jako miejsca kompleksowej informacji 
i  integracji rodzin, w których dostępni będą  psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, 
asystenci rodziny, prawnicy.  

 
        W ramach Rodzinnego Programu Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji 
Społecznej opracowanego i wdrożonego przez Mobilną Grupę Interdyscyplinarną (MGI) oraz 
realizację  rodzinnych kontraktów zawartych  z każdą z rodzin uczestniczących w pilotażu 
zaoferowano między innymi wsparcie: psychologiczne, prawne, w formie szkoleń, 
warsztatów, spotkań i wyjazdów integracyjnych,  i uzyskano efekty:  
     - liczba osób/ rodzin, które  ukończyły  program:  10 rodzin/ 54 osoby,  
     - liczba osób, które podjęły pracę na podstawie umów – 9 osób (5 umów o pracę, 4 umowy 
zlecenia), 
     - liczba osób, które utrzymały zatrudnienie – 5 osób, (3 umowy o pracę, 2 umowy 
zlecenia). 
 
       W wyniku  oceny  efektów I –ego etapu pilotażu  projektu  “Schematom STOP!..”  
realizowanego przez  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Poznaniu  -  Powiat  
Poznański,  w uznaniu osiągniętych rezultatów, został zaproszony do przeprowadzenia 
II etapu testów . 
      W II gim etapie pilotażu, w okresie od 01.04.2015 – 30.09.2015 r. testowany będzie  
Model Lokalnej Interdyscyplinarnej Współpracy, powstały na bazie dobrych praktyk 
wypracowanych podczas I etapu testów przeprowadzonego w ramach pilotażowej części 
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projektu. Model składa się ze zbioru instrumentów pogrupowanych wokół dwóch 
podstawowych osi: 
1. obligatoryjne, fakultatywne i autorskie instrumenty współpracy IPiIS i IRP stosowane 
przez Powiatowe Zespoły Koordynujące Współpracę. 
2. obligatoryjne, fakultatywne i autorskie Instrumenty pracy z rodzinami z dziećmi stosowane 
przez Mobilne Grupy Interdyscyplinarne. 

        Wykonawcami zadań w II gim etapie testowania, ze względu na krótki czas jego trwania, 
są 3 instytucje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Lider Pilotażu i partnerzy:  
Powiatowy Urząd Pracy oraz  Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Swarzędzu.  Uczestnikami II 
etapu pilotażu jest kolejnych 10 rodzin wielodzietnych – wspólnych klientów OPS i PUP.  

 

  

 


