
PRZYKŁADOWE  ROZWIĄZANIA: 
• Model współpracy instytucji z obszaru pomocy społecznej i rynku pracy 

przy wspólnym opracowywaniu diagnoz za pomocą map problemów 
społecznych i zasobów środowiska lokalnego 

• Program Zindywidualizowanego Wsparcia zakładający przypisanie 
klienta do ,,jednego" pracownika PUP i „jednego" pracownika OPS 
będących ze sobą w stałym kontakcie i wspólnie realizujących program 
wyprowadzenia z bezrobocia przypisanej im osoby, wspierany 
narzędziem informatycznym 

• Modelowy system współpracy PUP i OPS na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób długotrwale bezrobotnych zawierający bazę danych 
klientów oraz algorytm degresywnego wsparcia finansowego osób 
bezrobotnych  

• Model współpracy koordynujący na poziomie lokalnym działalność 
instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej  
w ramach powiatowych rad zatrudnienia 

• Model zlecania przez PUP podmiotom niepublicznym zadań 
doprowadzenia osób bezrobotnych do zatrudnienia 

• Kalkulator społeczny - narzędzie informatyczne pozwalające szacować 
koszty zaniechania prowadzenia działań aktywizująco-wspierających  
w obszarze polityki społecznej 

Cel wdrożenia rozwiązań: WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI RYNKU PRACY,  
POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

Rozwiązania innowacyjne w obszarze: Zatrudnienie i integracja społeczna 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?  

• Osoby korzystające z usług świadczonych przez instytucje rynku 
pracy, pomocy i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe 

• Instytucje rynku pracy  

• Instytucje pomocy i integracji społecznej  

• Organizacje pozarządowe  

• Administracja publiczna na poziomie lokalnym, regionalnym  
i krajowym 

IDENTYFIKOWANE PROBLEMY:  

• Niewystarczająca efektywność współpracy instytucji rynku 
pracy, pomocy i integracji społecznej oraz organizacji 

pozarządowych  

• Niepełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia organizacji 
pozarządowych w obszarze skutecznego rozwiązywania 

problemów rynku pracy 

• Niepełne wykorzystanie potencjału powiatowych rad 
zatrudnienia jako gremium skupiającego głównych aktorów 

rynku pracy mających wpływ na realne kształtowanie  
polityki zatrudnienia 

• Niewystarczająca skuteczność procesu aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych 

• Niejednokrotnie niewystarczająca efektywność i spójność 
polityki społecznej prowadzonej na poziomie lokalnym, 

regionalnym i krajowym 

MOŻLIWE KORZYŚCI: 
• Większa skuteczność i trwałość działań prowadzonych przez instytucje rynku pracy, pomocy  

i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe w wyniku wdrożenia modeli współpracy 

• Większa efektywność wykorzystania zasobów ludzkich, instytucjonalnych i finansowych oraz 
większy dostęp do usług świadczonych przez te instytucje 

• Adekwatna, kompleksowa i zindywidualizowana oferta wparcia 

• Zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych  

• Zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w proces kreowania polityki 
społecznej  

• Wykorzystanie potencjału powiatowych rad zatrudnienia  

• Umożliwienie zmiany prowadzenia lokalnej polityki społecznej w kierunku zapewnienia 
efektywności oraz spójności realizowanych działań  

Rozwiązania są dostępne na stronie internetowej KIW: http://www.kiw-pokl.org.pl 


