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Instrukcja

Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS, Model) udostępniony jest w postaci
KREATORA na stronie www.zlecaniezadan.pl. Przy pomocy kreatora użytkownik uzyskuje
gotowy raport, zawierający wyniki przeprowadzanych przez niego analiz dla wskazanego
samorządu.
Aby wykonać analizę zmiany realizacji zadania publicznego należy wybrać jeden z poniższych typów
zlecania zadań zgodnie z Modelem:
1. Bon na aktywność – regranting
2. Zlecanie usług
3. Zlecanie instytucji
4. Kooperacyjne rozwiązywanie problemów
Przedstawiamy Państwu ZESZYT DZIAŁAŃ dla typu Zlecanie usług, który stanowi uproszczoną
wersję KREATORA. Zeszyt działań przeznaczony jest dla tych osób, które nie zdecydują się
na pracę w wersji interaktywnej lub rozpoczną ją w późniejszym czasie np. po to, aby uzyskać
spersonalizowany raport.
Zeszyt działań dla typu Zlecanie usług, służy do pracy tylko w tym wybranym typie zlecenia.
Z poniższym Zeszytem w praktyczny sposób zaprojektujesz przekazanie wybranego zadania
publicznego zgodnie z typem Zlecanie usług w oparciu o przykład: usługi opiekuńcze. Aby przejść
przez proces zlecania zadań w innym typie, skorzystaj z pozostałych Zeszytów działań (odpowiednio dla
Bonu na aktywność – regranting, Zlecania instytucji lub Kooperacyjnego rozwiązywania problemów).
Zeszyt podzielony jest na dwie części.
CZĘŚĆ PIERWSZA opisuje trzy etapy procesu zlecenia zadania i prowadzi przez wszystkie
etapy Modelu:

etap 1
Przygotowanie do
zmiany

etap 2
Wprowadzenie
zmiany

etap 3
Plan pracy

Każdy etap zawiera kluczowe pytania, które nadają główny kierunek działania osobie pracującej
z Zeszytem. Do formułowania tych odpowiedzi służą narzędzia. Dzięki nim można samodzielnie
zaplanować cały proces i zrealizować go zgodnie z określonym przez siebie harmonogramem.
CZĘŚĆ DRUGA zawiera materiały pomocnicze np. wzory ankiet, pism, scenariuszy spotkań
i wywiadów, pełniących wspierającą rolę w przejściu przez kolejne etapy Modelu. Ich użycie jest
fakultatywne, jednak warto do nich sięgać w dowolnym momencie pracy z częścią pierwszą.
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CZĘŚĆ I

8

Etap 1. Przygotowanie do zmiany
Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest „przygotowanie do zmiany”. Niezbędne jest
odpowiedzenie na pytanie, czy wprowadzenie typu Zlecanie usług jest potrzebne i czy jest
możliwe w Twoim samorządzie.
Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów – w tym
potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym realizatorem, wpływem
na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i planowaniem finansów.
Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
czy wprowadzenie typu
Zlecanie usług jest
POTRZEBNE w Twoim
samorządzie?

czy wprowadzenie typu
Zlecanie usług jest
MOŻLIWE w Twoim
samorządzie?

1. Jakie są przesłanki wprowadzenia typu Zlecanie usług?
Zastanów się i wypisz, jakie są przesłanki do wprowadzenia Zlecania usług? Jakich zmian
oczekujesz po jego wprowadzeniu w Twoim samorządzie?
Wybierz przesłanki spośród tych, które zostały zaprezentowane niżej oraz dopisz argumenty,
które wskazują, że ta przesłanka jest ważna w Twoim samorządzie.
realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej
pokrycie kosztów funkcjonowania nieruchomości niezbędnej do realizacji zadania
przez samorząd
inne, jakie?
2. Na czym ma polegać usługa, którą zleci samorząd?
Napisz na czym ma polegać usługa, która ma być przedmiotem zlecenia. Czym ona się charakteryzuje?

3. Jakie grupy odbiorców korzystają (lub skorzystają) z usługi? Jakie są ich potrzeby?
Wypisz grupy, które są lub będą odbiorcą usługi. Zastanów się i napisz, jakie są ich problemy.
Jeżeli usługa ta jest obecnie realizowana w innej formie (np. samodzielnie przez samorząd) napisz, jakich zmian w jej świadczeniu potrzebują obecni odbiorcy usługi.
GRUPY
POTRZEBY
ŹRÓDŁA WIEDZY

Wskazówka: Jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć na pytanie, skorzystaj z narzędzia: „Analiza
potrzeb odbiorców”.
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ANALIZA POTRZEB ODBIORCÓW

Wybór grup
Zastanów się jakie grupy mieszkańców mogłyby skorzystać z wprowadzenia tej
usługi (lub korzystają z niej obecnie):

Przykład: osoby korzystające z usług opiekuńczych, pracownicy socjalni, dyrektor GOPS.

Zebranie posiadanych danych
Zastanów się jakie dane na temat powyższych grup już posiadasz, z jakich
danych dostępnych w oficjalnych dokumentach możesz skorzystać. Wypisz
te źródła informacji:

Przykład: raport z realizacji usług opiekuńczych, Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych, dane GOPS.

Planowanie pozyskiwania dodatkowych danych
Zastanów się w jaki sposób dotrzeć do powyższych grup, jakie narzędzia będą
najbardziej odpowiednie, na jakie masz czas i środki? Na tym etapie konieczne
jest przygotowanie materiałów dodatkowych i przeprowadzenie czynności,
które określiłeś/aś poniżej.
ankiety
wywiady
spotkania
inne
Przykład: ankieta dla os. korzystających z usług opiekuńczych, spotkanie z pracownikami socjalnymi,
spotkanie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Analiza danych
Na podstawie zebranych danych dokonaj ich analizy. Szukaj prawidłowości
i powtórzeń.
a) wypisz potrzeby, które pojawiają się najczęściej,
b) sprawdź, czy potrzeby wskazywane przez różne grupy nie wykluczają się,
c) zastanów się, które z potrzeb są możliwe do realizacji, a które nie mogą zostać
zrealizowane (ze względu na koszty, czas, nieadekwatność do zadań samorządu).
Napisz wyniki analizy:

Przykładowe materiały pomocnicze dostępne są w II części Zeszytu działań –Analiza
potrzeb odbiorców.

4. Jak oceniany jest dotychczasowy sposób realizacji usługi?
Wypisz jakie argumenty przemawiają za akceptacją obecnego sposobu realizacji usługi i jakie
argumenty przedstawiają osoby, dla których obecny sposób realizacji usługi nie jest akceptowany.
Jeżeli usługa nie była do tej pory realizowana w samorządzie pomiń to pytanie.
Argumenty za akceptacją obecnego sposobu realizowania usługi:

Argumenty przeciw obecnemu sposobowi realizowania usługi:
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5. Jaka będzie reakcja na zmianę formy realizacji usługi?
Zastanów się i wypisz w jaki sposób na zmianę zareagują różne grupy interesariuszy.
Jak zareagują urzędnicy, radni, organizacje pozarządowe. Podziel te grupy na sojuszników
i oponentów:
SOJUSZNICY

OPONENCI

Wskazówka: Jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć na pytanie, skorzystaj z narzędzia: „Analiza
interesariuszy i ich nastawienia”.

ANALIZA INTERESARIUSZY I ICH NASTAWIENIA

Określ grupy
Wypisz grupy osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z realizacją zadania
w podziale na role jakie będą pełnić w związku z realizacją działania.
Odbiorcy zadania

Przykład: os. korzystające z usług opiekuńczych.

Realizatorzy zadania

Przykład: fundacje hospicyjne, org. prowadzące działalność opiekuńczą, Caritas, PCK.

Zlecający zadanie

Przykład: radni, urzędnicy, jednostki organizacyjne Samorządu, MOPS, GOPS, PCPR.

Osoby, podmioty, na które zadanie oddziałuje w sposób pośredni

Przykład: rodziny osób objętych wsparciem, pracownicy socjalni, radni.
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Planowanie pozyskiwania danych dot. oczekiwań w/w grup
Zastanów się w jaki sposób dotrzeć do powyższych grup odbiorców, realizatorów,
zlecających, jakie środki będą najbardziej odpowiednie, na jakie masz czas
i środki? Do zdobycia tych informacji mogą posłużyć np.: ankiety, wywiady
z przedstawicielami tych grup, spotkania osobiste, analiza dotychczasowych
działań przedstawicieli/lek (np. wypowiedzi w mediach). Wybierz odpowiednie
dla siebie z poniższej listy:
ankiety
wywiady
spotkania
inne, jakie?
Przykład: wywiad – z pracownikiem socjalnym dot. oczekiwań; spotkanie – dla potencjalnych
realizatorów zadania; spotkanie – ze zlecającymi zadanie (radni, urzędnicy).

Analiza zebranego materiału - sojusznicy
Na podstawie zebranych informacji wypisz sojuszników zmiany formy zlecania
zadań. Dopisz działania, w które możesz zaangażować sojuszników, aby
przekonać do zmiany innych:
SOJUSZNICY
DZIAŁANIA

Przykład: osoby objęte wsparciem rodziny osób objętych wsparciem, pracownicy socjalni– zaproszenie
na spotkanie z radnymi; lokalne media – konferencja prasowa, wójt/burmistrz/prezydent – zaproszenie
na konferencję prasową.

Analiza zebranego materiału - oponenci
Wypisz przeciwników zmiany formy zlecania zadań, ich obawy związane ze
zmianą realizacji zadań i działania jakie należy podjąć w celu zmiany ich postawy.
OPONENCI

DZIAŁANIA

Przykład: osoby korzystające z usług – poprawa jakości, większy zakres usług, większa elastyczność;
radni - przedstawić szczegółowy opis zadania, wskazując co zmieni się w wyniku zmiany formy
realizacji zadania, wskazać w jaki sposób będzie sprawowany nadzór nad zadaniem, wskazać na
korzystne zmiany i oddziaływanie społeczne (np.: promocja radnych jako bardziej nowoczesnych niż
radni w innych gminach) nowej formy realizacji zadania.

Przykładowe materiały pomocnicze dostępne są w II części Zeszytu działań
– Analiza interesariuszy i ich nastawienia.
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6. W jaki sposób zlecenie tej usługi wpłynie na wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny
samorządu?
Wypisz pozytywne konsekwencje (np. efekt nowości, możliwość pochwalenia się innowacją)
i negatywne konsekwencje (np. spadek zaufania do samorządu):
POZYTYWNE

NEGATYWNE

7. Z jakimi lokalnymi dokumentami strategicznymi zgodne jest wprowadzenie zmiany?
Wypisz dokumenty oraz wskaż miejsca (np. priorytet/działanie), z którymi zgodne jest
wprowadzenie nowego sposobu realizacji usługi.
Przygotowując się do realizacji zadania publicznego samorząd powinien przeanalizować spójność
zamierzonych do osiągnięcia celów i rezultatów z dokumentami strategicznymi w następujących
aspektach: zakres zadania, a cele jakie mają zostać osiągnięte, zakres zadania narzucony jest
przepisami prawa, ale odpowiednie zdefiniowanie celów pozwala nam na wpisanie się w inne
przedsięwzięcia adresowane do tej samej grupy osób, grupa uczestników, podmiot realizujący
zadanie, działań podejmowanych w ramach zadania, planowanych do osiągnięcia rezultatów.
Programy gminne
Przykład: programy gminne: strategia rozwoju gminy, strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy, program
promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, gminny program ochrony zdrowia psychicznego.

Programy powiatowe
Przykład: programy powiatowe: strategia rozwoju powiatu, Strategia rozwiązywania problemów społecznych, powiatowy
program działań na rzecz os. niepełnosprawnych.

Programy wojewódzkie
Przykład: programy wojewódzkie: regionalny program operacyjny dla województwa, strategia województwa w zakresie
polityki społecznej.

8. Jakich zmian prawnych w lokalnym prawie wymaga wprowadzenie tej usługi?
Zaznacz w jakich dokumentach należy dokonać zmian prawnych oraz wskaż w jakich
obszarach należy dokonać tych zmian:
roczny program współpracy
wieloletni program współpracy
inne
9. Jaka jest efektywność ekonomiczna i społeczna zmiany formy realizacji zadania?
Wykonaj analizę efektywności ekonomiczno-społecznej.
W tym celu wykorzystaj interaktywne narzędzie dostępne na stronie: www.zlecaniezadan.pl.
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Etap 2. Wprowadzenie zmiany
Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. W tym momencie
powinniśmy zadać sobie kolejne pytania w kluczowych obszarach, aby ostatecznie sformułować
koncepcję zadania. Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz przygotować
potencjalnych realizatorów oraz przeprowadzić proces zakontraktowania zadania.
Na tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Zlecanie usług w Twoim samorządzie.
1. Jakie organizacje mogłyby przystąpić do konkursu na realizatora usług? W jakim
zakresie mogą potrzebować wsparcia?
Napisz jej/ich nazwę, uwzględnij niezbędne zasoby i potencjał, którymi powinna/y się
charakteryzować, aby efektywnie i skutecznie zrealizować zadanie. Wypisz potrzeby tej/tych
organizacji:
Potencjalni realizatorzy

Zakres oczekiwanego wsparcia

Zakres możliwego wsparcia

Wskazówka: Jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć na pytanie, skorzystaj z narzędzia: „Analiza
organizacji i planowanie wsparcia”.

ANALIZA ORGANIZACJI I PLANOWANIE WSPARCIA

Identyfikacja organizacji
Zastanów się i wypisz, czy na terenie Twojego samorządu lub poza nim, istnieją
organizacje pozarządowe, które mogą podjąć się realizacji zadania publicznego
w wybranym przez Ciebie obszarze.
Wykorzystaj:
- dane o organizacjach działających na obszarze Twojego samorządu
- dane o organizacjach sąsiednich samorządów
- dane o organizacjach dostępnych na stronie www.ngo.pl

Przykład: fundacje hospicyjne, organizacje prowadzące działalność opiekuńczą, Caritas, PCK,
Towarzystwo Brata Alberta.
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Analiza potrzeb organizacji
Zastanów się czy organizacje dysponują niezbędnymi w kontekście planowanego
zadania zasobami dotyczącymi m.in.: kadry, infrastruktury, doświadczenia,
wiedzy, potencjału finansowego, itp.
Wypisz czego w związku z powyższym im brakuje. Na tym etapie pomocne będzie
przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi organizacjami oraz organizacjami
wspierającymi (SPLOT, OFOP).
zasoby lokalowe
sprzęt
posiadane kadry
wiedza i doświadczenie kadry
doświadczenie organizacji
potencjał finansowy
inne
Przykład: posiadane kadry: mała ilość etatowych pracowników, niskie zaangażowanie wolontariuszy,
Zasoby lokalowe: brak odpowiednio wyposażonego lokalu.

Oczekiwane wsparcie
Zastanów się jakiego wsparcia potrzebują potencjalni realizatorzy zadania
w kontekście w/w braków aby móc realizować zadanie.

Przykład: zapewnienie środków na pokrycie kosztów administracyjnych/osobowych związanych
z realizacją zadania, szkolenie z pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych, przeprowadzenie
akcji promującej wolontariat, zaktywizowanie regionalnych i szkolnych klubów wolontariatu,
udostępnienie miejskiej infrastruktury.

Planowanie wsparcia
Zastanów się jakiego wsparcia możesz udzielić organizacjom pozarządowym
przygotowującym się do realizacji zadania. Wypisz, które z wyżej wymienionych
form wsparcia może zapewnić Twój samorząd:

Przykład: zapewnienie środków na pokrycie kosztów administracyjnych/osobowych związanych
z realizacją zadania, opracowanie standardów realizacji usługi, szkolenia, wizyty studyjne,
przeprowadzenie akcji promującej wolontariat, zaktywizowanie regionalnych i szkolnych klubów
wolontariatu, udostępnienie miejskiej infrastruktury.

Przykładowe materiały pomocnicze dostępne są w II części Zeszytu działań
– Analiza organizacji i planowanie wsparcia.
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2. W jaki sposób przeprowadzić działania komunikacyjne związane z wprowadzeniem
Zlecania usług?
Na podstawie zebranych wcześniej danych (analiza interesariuszy, analiza odbiorców) wypisz
jakie działania komunikacyjne podejmiesz - skierowane do wewnątrz urzędu i na zewnątrz:

Wskazówka: Jeśli nie wiesz jak odpowiedzieć na pytanie, skorzystaj z narzędzia: „Działania
komunikacyjne”.

DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE

Informowanie urzędników, radnych o planowanej zmianie
Napisz w jaki sposób przeprowadzisz działania komunikacyjne wewnątrz urzędu:

Przykład: informacja wysłana pocztą elektroniczną, komisja radnych, wystąpienie na sesji rady
gminy, spotkanie informacyjne.

Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych oponentów
Napisz jakie działania podejmiesz, by dotrzeć do potencjalnych oponentów,
jakie argumenty zastosujesz, by przekonać ich do Zlecania usług:

Przykład: włączyć w pracę nad zdefiniowaniem zakresu realizacji zadania, wskazać w jaki sposób
będzie sprawowany nadzór nad zadaniem, wskazać na korzystne zmiany i oddziaływanie społeczne
nowej formy realizacji zadania.

Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych sojuszników
Napisz jakie działania podejmiesz, by zaangażować do informowania
o zmianie potencjalnych sojuszników Zlecania usług:

Przykład: prośba o udział w spotkaniu informacyjnym, prośba o wysłanie informacji do innych
organizacji pozarządowych.
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3. W jaki sposób przygotowany zostanie standard dla realizatora usługi?
Napisz jak zagwarantowana zostanie wysoka jakość realizacji zadania, dzięki wprowadzeniu
standardu dla realizatora usługi:

Wskazówka: Jeśli nie wiesz jak odpowiedzieć na pytanie, skorzystaj z narzędzia:
„Przeprowadzenie procesu standaryzacji”.

PRZEPROWADZENIE PROCESU STANDARYZACJI

Powołanie zespołu standaryzacyjnego
Zaznacz i napisz, kto powinien wchodzić w skład zespołu standaryzacyjnego. Zaplanuj
w jakim terminie odbędą się jego prace oraz kto będzie za nie odpowiedzialny.
Standard nie powinien być opracowany wyłącznie wewnątrz urzędu. Do tego
procesu powinni być zaproszeni również potencjalni realizatorzy, przedstawiciele
grup, które będą korzystać z realizowanego zadania oraz eksperci.
potencjalni realizatorzy
przedstawiciele urzędu
przedstawiciele odbiorców
eksperci
inni

Główne obszary standaryzacji
Zaznacz poniżej, które elementy działania realizatora zostaną poddane
standaryzacji. Zespół standaryzacyjny może zająć się wybranymi lub wszystkimi
elementami działania organizacji realizującej zadanie.
Do pól poniżej możesz wpisać szczegółowe elementy, jakimi powinien zająć
się zespół standaryzacyjny lub propozycje, które powinny zostać przez niego
rozważone.
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sposób informowania o działaniach

podstawowe parametry usługi (np. maks. liczba osób jednocześnie
korzystających, maks. liczba osób prowadzących)

podstawowe parametry niezbędnej infrastruktury (np. powierzchnia sali,
dostęp dla osób niepełnosprawnych)

kwalifikacje kadry

sposób raportowania działań

inne

Elastyczność standardu
Zwróć uwagę, by opracowywany standard pozwalał organizacji na korzystanie
z jednej z ich podstawowych zalet - elastyczności i szybkości działania. W wielu
przypadkach JST nie może udzielić pomocy ze względu np. na regulacje prawne
(np. progi dochodu w świadczeniach pomocy społecznej). JST zlecając zadanie,
jeżeli nie jest zobligowana prawnie, może w standardzie poszerzyć grono
odbiorców usług o te osoby, które dotychczas nie mogły z nich korzystać.
Zaznacz, czy w przypadku tej usługi istnieje konieczność uwzględnienia tak
rozumianej elastyczności. Zapisz jakie elementy powinna ona objąć:
tak

nie
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Wprowadzenie standardu
Wskaż w jakiej formie obowiązywać będzie standard dla realizatora.
Ustalenia zespołu standaryzacyjnego powinny być ostatecznie zaakceptowane
przez odpowiednią osobę z organu wykonawczego samorządu.
załącznik do ogłoszenia konkursowego
element treści w ogłoszeniu konkursowym
dodatkowe zapisy w umowie
zobowiązanie realizatora w ofercie na realizację zadania publicznego
Przykładowe materiały pomocnicze dostępne są w II części Zeszytu działań
– Standard zleconej usługi.
4. W jaki sposób przeprowadzone zostaną zmiany prawne oraz przygotowane zostaną inne
niezbędne dokumenty?
Napisz w jaki sposób przygotujesz zmiany prawne oraz dokumenty niezbędne do ogłoszenia
konkursu na realizatora usługi. Zaplanuj czas w jakim to przygotujesz i kto będzie za to
odpowiedzialny.

Wskazówka: Jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć na pytanie, skorzystaj z narzędzia: „Opracowanie
dokumentów prawnych”.

OPRACOWANIE DOKUMENTÓW PRAWNYCH

Wprowadzenie niezbędnych zapisów w programie współpracy
Napisz treść zmian, jakich należy dokonać w programie współpracy.
Wypisz w jakim terminie przygotowane i wprowadzone zostaną zmiany
w programie współpracy. Podaj osobę odpowiedzialną za ten proces:
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Przygotowanie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Wpisz najważniejsze elementy (poza obowiązkowymi elementami z Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które powinny znaleźć się
w ogłoszeniu konkursowym. Wypisz w jakim terminie zostaną przygotowane
dokumenty i kto będzie odpowiedzialny za proces:

Przykładowe materiały pomocnicze dostępne są w II części Zeszytu działań
– Opracowanie dokumentów prawnych.

5. W jaki sposób przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zleconego
zadania?
Napisz cel konsultacji, zdefiniuj grupę uczestników konsultacji, określ metody przeprowadzenia
konsultacji. Zastanów się w jaki sposób będziesz pracował/a nad zgłoszonymi uwagami, kto będzie
odpowiedzialny za ich opracowanie i wdrożenie, kto i na jakiej podstawie będzie decydował o tym
jakie wnioski zostaną przyjęte, a jakie nie. Zaproponuj formę przedstawienia wyników z konsultacji:

Wskazówka: Jeśli nie wiesz jak odpowiedzieć na pytanie, skorzystaj z narzędzia: „Konsultacje
społeczne”.
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KONSULTACJE SPOŁECZNE

Cel konsultacji społecznych
Podaj w jakim celu zamierzasz przeprowadzić konsultacje społeczne realizacji
zadania publicznego. Zaznacz cel konsultacji odpowiedni dla Twojego samorządu
lub wprowadź inny cel, który nie jest uwzględniony w poniższej liście.
Cel może być przykładowo skupiony na konsultowaniu propozycji zmiany
realizacji zadania, czy też szczegółowych zapisów, czy też nowych rozwiązań
realizacji zadania publicznego w zmienionej formie (np. z wykorzystaniem
Modelu Kontraktowania Usług Społecznych) lub na ustaleniu koniecznych
zmian w zlecaniu.
konsultowanie ogólnej propozycji Zlecania usług organizacji pozarządowej
konsultowanie podstawowych założeń Zlecania usług (grup odbiorców,
standardu realizacji usługi, wymagań co do realizatora, itp.)
konsultowanie szczegółowych zapisów dokumentów niezbędnych do
Zlecania usług
inny
Definiowanie grup uczestników konsultacji i pytań konsultacyjnych
Zidentyfikuj kto powinien wziąć udział w konsultacjach społecznych. Do jakich
grup skierujesz zaproszenie? Zastanów się czego chcesz się dowiedzieć od tych
grup, dopisz po jednym pytaniu konsultacyjnym, na jakie chcesz otrzymać
odpowiedź od danej grupy uczestników:
Grupy uczestników

Pytanie konsultacyjne

Przykład: potencjalni realizatorzy zadania - jakie jest ich nastawienie do zmiany.
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Metody prowadzenia konsultacji społecznych
Do zidentyfikowanych grup uczestników konsultacji oraz pytań konsultacyjnych
dobierz metody konsultacji. Istotne jest, by metody te były dopasowane do grup,
do których zamierzasz dotrzeć.
Zaznacz spośród proponowanych metod konsultacji te, których chcesz użyć.
W polu obok dopisz, do których grup odbiorców zastosujesz daną metodę:
ankieta tradycyjna/formularz papierowy
ankieta internetowa/formularz elektroniczny
otwarte spotkanie
grupa fokusowa (wybrane osoby uczestniczące
w wywiadzie grupowym)
sondaż na reprezentatywnej grupie
spotkania w zamkniętym gronie
inne

Raport z konsultacji społecznych
Napisz w jaki sposób upublicznione zostaną wyniki konsultacji społecznych.
Raport jest ostatnim elementem konsultacji społecznych. Powinien on zawierać
przynajmniej:
–– opis procedury konsultacji
–– wyniki (np. liczba osób uczestniczących, spis reprezentowanych instytucji
i środowisk, syntetyczne zestawienie zgłoszonych propozycji i uwag oraz
sposób informowania o ich uwzględnieniu lub nie - wraz z uzasadnieniem).

Przykładowe materiały pomocnicze dostępne są w II części Zeszytu działań
– Konsultacje społeczne.
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6. W jaki sposób ocenione zostaną zmiany, które zajdą w wyniku wdrożenia Zlecania usług?
Wypisz cel ewaluacji, pytania ewaluacyjne, określ metody i narzędzia za pomocą których
dowiesz się, czy zmiana sposobu realizacji zadania przyniosła oczekiwane efekty:

Wskazówka: Jeżeli nie masz doświadczeń w przygotowywaniu ewaluacji, skorzystaj
z narzędzia: „Ewaluacja”.

EWALUACJA

Cel ewaluacji
Podaj w jakim celu zamierzasz przeprowadzić ewaluację realizacji zadania publicznego.
Cel może być przykładowo skupiony na podsumowaniu realizacji zadania
publicznego w zmienionej formie (np. z wykorzystaniem Modelu Kontraktowania
Usług Społecznych) lub na ustaleniu koniecznych zmian w zlecaniu.

Przykład: celem ewaluacji jest ocena realizacji zadania publicznego w formie zlecenia usług
opiekuńczych. Ewaluacja ma pomóc w określeniu skuteczności i efektywności zlecenia usług
opiekuńczych organizacji pozarządowej (organizacjom pozarządowym).

Pytania ewaluacyjne
Czego chcesz się w szczególności dowiedzieć w wyniku ewaluacji? Na jakie
pytania ewaluacja ma odpowiedzieć?
Tych pytań nie ujmuje się w narzędziach badawczych, takich jak kwestionariusz
ankiety czy scenariusz wywiadu. Efektem przeprowadzonej ewaluacji jest
odpowiedź na te pytania. Dzięki odpowiedziom na nie uzyskasz informację np.
na temat korzyści wynikających ze zmiany, koniecznych dalszych modyfikacji.
Zwykle określa się od kilku do kilkunastu pytań badawczych.
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Przykład: jaka jest skala realizacji usługi? Jakie są rezultaty realizacji usługi? Na ile usługa realizowana
była zgodnie ze standardami? Na ile usługi opiekuńcze stały się bardziej dostępne dla odbiorców? Na ile
zastosowane formy usługi są dostosowane do potrzeb odbiorców? Na ile przekazane środki publiczne
dały efekt dźwigni finansowej (pozwoliły na pozyskanie dodatkowych środków/zasobów)?

Metody badawcze oraz narzędzia badawcze
Zastanów się w jaki sposób zbierzesz potrzebne dane z wykorzystaniem metod
i technik badań społecznych.
Wybierz z poniższej listy lub dopisz własne metody. Najczęstsze metody/
techniki ewaluacji zadań publicznych: ankieta, wywiad, analiza dokumentacji,
analiza SWOT, obserwacja, studium przypadku.
W polach obok dopisz jakich zagadnień dotyczyć będzie dana metoda.
Ewaluacja musi wykorzystywać kilka metod badawczych i kilka źródeł danych (np.
odbiorcy, realizatorzy, dokumentacja). Podejście to nazywane jest triangulacją.

ankieta
– wywiad
– analiza dokumentacji
– analiza SWOT
– obserwacja
– studium przypadku
– inne
Badanie satysfakcji odbiorców zadania
Napisz w jaki sposób będziesz badać satysfakcję odbiorców z realizowanej
usługi. Jakimi metodami będziesz to robić?
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Przygotowanie narzędzi i przeprowadzenie badań
Aby zastosować określoną metodę, należy opracować każdorazowo odpowiednie
narzędzie (kwestionariusz ankiety, gdy metodą jest ankieta, scenariusz wywiadu,
gdy metodą jest wywiad, itp.), które pozwoli uzyskać potrzebne informacje
pod kątem celów badania i pytań ewaluacyjnych. Dobór metod i opracowanie
narzędzi powinno należeć do specjalistów: socjologa lub ewaluatora.
METODA

MATERIAŁ POMOCNICZY

Przykład:
• metoda: wywiad kwestionariuszowy; materiał pomocniczy: kwestoinariusz ankiety telefonicznej
dla korzystających z usług opiekuńczych w okresie 1 miesiąca po skorzystaniu z usług,
• metoda: analiza dokumentacji; materiał pomocniczy: arkusz analizy dokumentacji
w ramach ewaluacji usług opiekuńczych na zakończenie realizacji zadania,
• metoda: wywiad; materiał pomocniczy: karta refleksji pracownika realizującego usługi opiekuńcze.

Analiza danych i raport z ewaluacji
Po zebraniu danych z wykorzystaniem narzędzi badawczych należy je poddać
analizie. Analiza to jeden z najtrudniejszych etapów ewaluacji. Jest on podstawą
do opracowania wniosków i rekomendacji czyli zakresu wprowadzanych zmian.
Określając wnioski z ewaluacji określ co wynika z danych, np. 95% odbiorców
zadeklarowało zgodność oferowanych im usług z ich potrzebami.
Wyznaczając rekomendacje zaproponuj przydatne zmiany, np. zaleca się
kontynuowanie form i zakresu usług opiekuńczych w kolejnych konkursach.
Ostatnim elementem ewaluacji jest raport. Może on przybrać formę
wielostronicowego dokumentu z wykresami, analizami wyników każdego
narzędzia, czy ma mieć format krótkiej syntetycznej informacji przedstawionej
np. w formie prezentacji.
Przykładowe materiały pomocnicze dostępne są w II części Zeszytu
działań – Ewaluacja.

26

Etap 3. Plan pracy
To już ostatni element pracy z zeszytem.
W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.

Lp.

Tytuł zadania

Termin
wykonania

Osoba
odpowiedzialna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

27

Uwagi/
komentarze
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Analiza potrzeb odbiorców
Scenariusz spotkania otwartego dla mieszkańców w sprawie badania opinii publicznej
dotyczącej potrzeb i oczekiwań związanych z usługami opiekuńczymi
Spotkania bezpośrednie są ważnym elementem badania potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
W tym przypadku istotne jest połączenie różnych form konsultacji społecznych:
–– pośredniej i bezpośredniej,
–– z różnymi grupami:
• mieszkańcami bezpośrednio zainteresowanymi usługami opiekuńczymi,
• pracownikami opieki społecznej,
• przedstawicielami instytucji pomocy społecznej.
Takie podejście umożliwia zdobycie pełniejszej wiedzy na temat potrzeb mieszkańców.
Spotkania dają możliwość przedyskutowania różnych propozycji zgłaszanych na bieżąco.
Dzięki zgromadzeniu większej liczby osób w jednym miejscu można uzyskać szersze
informacje w stosunkowo krótkim czasie. Wymiana poglądów między uczestnikami może
doprowadzić do zebrania opinii oraz innowacyjnych pomysłów, które do tej pory nie były
zauważane przez zaangażowane strony.
Proponowany scenariusz spotkania ma charakter ramowy i może być wzbogacany w zależności
od zakresu planowanych do realizacji zadań.
Scenariusz spotkania
1.

2.

3.

4.

Powitanie uczestników spotkania (warto zaprosić na spotkanie
przedstawiciela władz, ponieważ uczestnicy mogą oczekiwać obecności
osób decyzyjnych; podniesie to również rangę spotkania i będzie sygnałem
dla osób biorących w nim udział, że ich potrzeby i oczekiwania są ważne
dla władz gminy).
Przedstawienie zakresu merytorycznego planowanej zmiany.
• Dlaczego podjęto decyzję o przeprowadzeniu zmiany?
• Na czym ma polegać zmiana?
• Dlaczego konsultacje społeczne są istotne dla władz gminy?
• Co udział w konsultacjach społecznych może przynieść mieszkańcom?
Zgłaszanie propozycji przez uczestników spotkania w zakresie usług
społecznych, na które jest zapotrzebowanie w Gminie (propozycje powinny
być na bieżąco zapisywane w sposób widoczny dla uczestników np. na
tablicy, flipcharcie).
Dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Wyróżnienie wśród
zapisanych propozycji elementów najistotniejszych dla mieszkańców.
Próba odpowiedzi na następujące pytania:
• Czy Państwa zdaniem dostęp do usług opiekuńczych na terenie Gminy
jest wystarczający? Jeśli nie, czego brakuje?
• Czy znają Państwo organizacje pozarządowe, które pomagają osobom
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5.

potrzebującym pomocy?
• Jakie korzyści dostrzegają Państwo w nowym rozwiązaniu?
• Czy Państwa zdaniem przyczyni się ono do poprawy jakości usług
opiekuńczych w Gminie?
• Jakie obawy mają Państwo w związku z wprowadzaną zmianą?
• Jakie trudności mogą się pojawić?
Podsumowanie spotkania wraz z przekazaniem informacji jego
uczestnikom o dalszych planowanych działaniach (warto podać, kiedy
i w jaki sposób uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na
temat ostatecznie wypracowanych rozwiązań).

Kwestionariusz ankiety dla pracownika socjalnego w zakresie potrzeb podopiecznych
związanych z usługami opiekuńczymi
Przedmiotowy kwestionariusz powinien być przekazany instytucjom pomocy społecznej
w Gminie, tak aby dotarł do jak największej liczby pracowników socjalnych. Zebranie
opinii w zakresie potrzeb podopiecznych ośrodków pomocy społecznej przyczyni się do
uzyskania szczegółowych informacji, które umożliwią zrealizowanie wprowadzanej zmiany
z sukcesem.
Zaproszenie do udziału w badaniu
Szanowni Państwo,
mając na uwadze znaczenie prowadzenia działań w zakresie pomocy społecznej
odpowiednio dobranych do potrzeb osób potrzebujących, pragnę zachęcić
Państwa do udziału w konsultacjach społecznych realizowanego przez Gminę
(tu należy wpisać nazwę Gminy) zadania. W kontekście wykonywanej przez
Państwa pracy, szczególnie istotne jest poznanie Państwa opinii jako osób
bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług opiekuńczych. Wiedza
i doświadczenie posiadane przez Państwa przyczyni się do przygotowania oferty
usług odpowiadających rzeczywistym potrzebom mieszkańców.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przekazanie załączonego
formularza ankiety pracownikom socjalnym zatrudnionym w Państwa
instytucji. Informacje uzyskane dzięki zebranym ankietom przyczynią się do
określenia najpilniejszych potrzeb podopiecznych, które związane są z usługami
opiekuńczymi. Jednocześnie proszę o zwrot wypełnionych ankiet w terminie
do………..(wpisać datę dzienną) do siedziby (ważne, aby podać poza adresem
także numer pokoju i osobę do kontaktu). W razie pytań prosimy o kontakt pod
numerem telefonu (podać numer telefonu).
Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłaszane opinie!
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Analiza potrzeb i oczekiwań mieszkańców
Usługi opiekuńcze w roku … (wpisać rok)
Odpowiadając na pytania, wybieraj jedną odpowiedź, chyba że wyraźnie
wskazano inną możliwość. Udzielaj szczerych odpowiedzi – pamiętaj, że ankieta
jest anonimowa. Dzięki temu będziemy mogli przygotować ofertę odpowiadającą
oczekiwaniom!
1. Od ilu lat pracujesz w systemie opieki społecznej?
2. Ile osób znajduje się pod Twoją bezpośrednią opieką?
1 do 4
od 5 do 9
10 i powyżej
3. Czy uważasz, iż liczba Twoich podopiecznych jest odpowiednia dla
prawidłowej realizacji przez Ciebie pomocy?
tak
nie, dlaczego?
4. Ile czasu dziennie poświęcasz na bezpośredni kontakt z podopiecznymi?
5. Czy Twoim zdaniem osoby znajdujące się pod Twoją bezpośrednią opieką
wymagają więcej czasu niż możesz im poświecić?
tak, dlaczego
nie
6. Jakie potrzeby zgłaszają Twoi podopieczni? (można zaznaczyć więcej niż
jedną odpowiedź)
opieka pielęgniarki
miejsce w domu pomocy społecznej
pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu
zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (np. dzieci, osoby
niepełnosprawne itp.)
pomoc opiekunki środowiskowej w zakresie codziennych czynności
wsparcie psychologiczne i terapeutyczne
doradztwo prawne
inne, jakie?
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7. Czy Twoi podopieczni zgłaszają Ci potrzeby, których nie możesz rozwiązać
w zakresie usług instytucji w której pracujesz?
tak, jakie?
nie
8. Czy uważasz, że Twoi podopieczni są zadowoleni z zakresu otrzymywanej
pomocy?
tak
nie, dlaczego?
9. Czy znasz sprawdzone rozwiązania, które warto wprowadzić w naszej Gminie
w zakresie usług społecznych?
tak, jakie?
nie
Metryczka:
1. Wiek w latach:
2. Płeć:
kobieta
mężczyzna
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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Lista pytań do dyrektora GOPS w celu uzyskania informacji na temat potrzeb
w kontekście planowanego zadania

Przedmiotowe narzędzie służy poznaniu opinii osób bezpośrednio zaangażowanych
w świadczenie usług opiekuńczych w Gminie. Ich wiedza ekspercka oraz doświadczenie
zawodowe mogą okazać się bezcenne dla sukcesu planowanego przedsięwzięcia. Zdobycie
informacji od przedstawicieli instytucji pomocy społecznej jest kluczowe dla projektowania
zmiany.
Poniższa lista pytań może zostać wykorzystana zarówno do przeprowadzenia konsultacji
w formie bezpośredniej – dzięki rozmowie indywidualnej według przygotowanego scenariusza,
jak i w sposób pośredni – poprzez przekazanie listy w formie pisemnej do instytucji pomocy
społecznej z prośbą o odpowiedź.

Lista pytań do dyrektora GOPS

1. Czy zakres usług opiekuńczych dostępnych na terenie Gminy jest
wystarczający do potrzeb mieszkańców? Jeśli nie, czego brakuje?
2. Czy zaplecze techniczne i osobowe, jakim dysponuje GOPS jest wystarczające
do potrzeb? Jeśli nie, jakie elementy są najbardziej wymagane?
3. Jakie elementy są potrzebne Pana/Pani zdaniem do podniesienia jakości
usług opiekuńczych świadczonych w Gminie?
4. Czy instytucja, którą Pan/Pani reprezentuje współpracuje z organizacjami
pozarządowymi działającymi w tym samym obszarze merytorycznym?
Jeśli tak, jakie ma Pan/Pani doświadczenia z tej współpracy?
5. Czy zna Pan/Pani przykłady funkcjonujących rozwiązań w zakresie
świadczenia usług opiekuńczych w innych gminach, których nie ma
w Pana/Pani Gminie?
6. Jakie są Pana/Pani oczekiwania w stosunku do wprowadzonej zmiany?
7. Jakie korzyści widzi Pan/Pani z wprowadzenia zmiany dla instytucji, którą
Pan/Pani reprezentuje?
8. Jakie obawy ma Pan/Pani w związku z wprowadzaną zmianą?
9. Jakie trudności mogą pojawić się w związku z wprowadzoną zmianą?
10. Jakie działania należy podjąć, by zminimalizować możliwe do wystąpienia
trudności?
11. Jaką rolę według Pana/Pani powinna przyjąć instytucja zlecająca zadanie?
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Przykład wyników analizy potrzeb mieszkańców
Analiza potrzeb mieszkańców w Gminie ........
(wpisać nazwę Gminy)
przeprowadzona w okresie od……… do …………
na potrzeby wprowadzanej zmiany w zakresie
usług opiekuńczych
Spis treści:
1. Krótki opis wprowadzanej zmiany
1.1. Opis formy wprowadzanej zmiany
1.2. Opis zmiany w Gminie
2. Opis procedury i sposobu przeprowadzonych konsultacji
3. Analiza wyników
4. Podsumowanie najważniejszych wyników
5. Załączniki
1. Krótki opis wprowadzanej zmiany
1.1 Opis formy wprowadzanej zmiany
Zleceniem jest prowadzenie usługi dla społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej.
Samorząd określa przedmiot usługi, wskaźniki ilościowe dotyczące jej dostarczania (np.
usługi opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne dla rodzin etc.) oraz jakościowe (świadczenie
usługi na podstawie standardu minimalnego). Usługa świadczona jest z wykorzystaniem
infrastruktury organizacji. Zlecanie usług odbywa się na podstawie Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
1.2 Opis zmiany w Gminie
W tym miejscu należy uzupełnić informacje w zakresie zmiany przewidywanej przez
Twoją Gminę z podaniem konkretnych okoliczności jej wprowadzenia. Możesz korzystać
z materiałów opisujących zmianę przekazywanych uczestnikom konsultacji społecznych
np. spotkania otwartego dla mieszkańców.
2. Opis procedury i sposobu przeprowadzonych konsultacji
Konsultacje społeczne dotyczące analizy potrzeb odbiorców planowanej zmiany
przeprowadzane były w okresie od…….. do……….(uzupełnić okres). W ramach konsultacji
społecznych o opinię zapytano następujące grupy:
––mieszkańców Gminy,
––pracowników socjalnych pracujących w Gminie,
––przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Wykorzystanie opinii i poglądów dotyczących wprowadzanej zmiany pochodzących
od różnych grup umożliwia jak najszersze dostosowanie planowanych działań do potrzeb
mieszkańców. Spojrzenie na tę samą kwestię z kilku różnych punktów widzenia, uzależnionych
od aktualnej sytuacji osób biorących udział w konsultacjach, pozwala na właściwą
identyfikację rzeczywistych oczekiwań odbiorców zadania. Takie podejście jest jednym
z kluczowych elementów warunkujących powodzenie wprowadzenia zmiany. Ponadto udział
w konsultacjach społecznych umożliwia mieszkańcom Gminy wywieranie realnego wpływu na
kształt działań podejmowanych przez władze samorządowe, a tym samym zwiększa zaufanie
wobec przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego. W celu uzyskania pełniejszego
obrazu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy zdecydowano o przeprowadzeniu zarówno
konsultacji w formie bezpośredniej, jak i pośredniej. Warto podkreślić, iż spotkania
bezpośrednie są niezwykle ważnym elementem zbierania opinii publicznej. Zastosowanie
rozwiązania tego rodzaju umożliwia zdobycie pełniejszej wiedzy na temat potrzeb każdej
ze stron. Spotkania dają bowiem możliwość przedyskutowania wypracowanych wcześniej
rozwiązań, a dzięki zgromadzeniu większej liczby osób w jednym miejscu możliwe jest
uzyskanie szerszych informacji w stosunkowo krótkim czasie. Wymiana poglądów między
uczestnikami może doprowadzić do wypracowania rozwiązań dotąd niezgłaszanych przez
żadną ze stron. Natomiast w przypadku grup z którymi przeprowadzenie konsultacji
bezpośrednich jest utrudnione ze względu na ograniczenia czasowe przeprowadzono
konsultacje w formie pośredniej.
W ramach konsultacji bezpośrednich zorganizowano w dniu….. (wpisać datę) w miejscu …
(wpisać miejsce) spotkanie bezpośrednie z mieszkańcami Gminy … (wpisać nazwę Gminy).
W spotkaniu wzięło udział … (wpisać liczbę osób). Na spotkanie zostali zaproszeni również …
(podać dane kluczowych gości, np. wójt, burmistrz, czy inne osoby decyzyjne). Uzupełnieniem tak
przeprowadzonych konsultacji w formie bezpośredniej stał się przygotowany kwestionariusz
ankiety dla pracowników socjalnych w zakresie potrzeb podopiecznych związanych
z usługami opiekuńczymi. Kwestionariusze zostały przekazane do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie zwrotne. W ramach konsultacji
zebrano … (wpisać liczbę) ankiet od pracowników socjalnych. Konsultacje zostały wsparte
informacjami otrzymanymi od Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat
potrzeb dotyczących usług opiekuńczych w Gminie. Wykorzystane w ramach konsultacji
społecznych narzędzia stanowią załączniki do niniejszej analizy.
3. Analiza wyników
W ramach analizy wyników należy przedstawić zbiorczo informacje uzyskane w trakcie
konsultacji społecznych z podziałem na poszczególne grupy odbiorców planowanego zadania.
Prezentowane informacje mogą zostać wzbogacone w formie graficznej w postaci: wykresów,
zestawień, czy tabel. Przedstawiony poniżej krótki przykład analizy przedstawia możliwy wariant
opisu. Do przykładu wykorzystano pytania z narzędzia kwestionariusz ankiety dla pracownika
socjalnego w zakresie potrzeb podopiecznych związanych z usługami opiekuńczymi.
Spośród 14 wypełnionych ankiet przez pracowników socjalnych, trzynastu wskazało, że
podopieczni nie są zadowoleni z zakresu otrzymanej pomocy. Jako powody wskazywano
głównie niedostosowanie możliwych prawnie rozwiązań do rzeczywistych potrzeb osób
korzystających z opieki społecznej, zbyt wąski zakres udzielanego wsparcia i zbyt niskie
świadczenia finansowe. Spośród najczęściej zgłaszanych potrzeb na pierwsze miejsce wysunęła
się pomoc opiekunki środowiskowej w zakresie codziennych czynności i zapewnienie opieki
nad osobami zależnymi. Dokładne zestawienie najczęściej wskazywanych potrzeb przedstawia
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poniższy wykres (w odpowiedzi na to pytanie można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź,
więc suma wszystkich jest wyższa niż 14).
Wykres 1: Jakie potrzeby zgłaszają Twoi podopieczni?

Źródło: Badanie własne – analiza potrzeb mieszkańców Gminy

4. Podsumowanie najważniejszych wyników
Dla zwiększenia przejrzystości najważniejszych wyników, które wypływają z przeprowadzonych
konsultacji społecznych warto przedstawić je w formie zestawienia np. graficznego, tabelarycznego,
czy punktowego. Poniższy przykład wykorzystuje możliwości jakie daje układ informacji
w tabeli, zbierając w jednym miejscu wyniki uzyskane z konsultacji społecznych z poszczególnymi
grupami odbiorców planowanego wsparcia. Graficzny układ wyników pozwala również na ich
stosunkowo łatwą prezentację na spotkaniach podsumowujących konsultacje społeczne.
Wyniki z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Konsultacje z mieszkańcami
• głównym problemem zgłaszanym przez mieszkańców w Gminie jest brak wolnych miejsc
w domu opieki społecznej i długi czas oczekiwania
• (w podobny sposób jak wskazano w przykładzie powyżej należy opisać pozostałe wnioski)
Konsultacje z pracownikami socjalnymi
• przeważająca
część
pracowników
socjalnych wskazała, iż ich podopieczni
nie są zadowoleni z zakresu udzielanej im
pomocy
• (w podobny sposób jak wskazano
w przykładzie powyżej należy opisać
pozostałe wnioski)

Konsultacje z Dyrektorem GOPS
• zdaniem dyrekcji GOPS wsparcie, którego
udziela placówka jest niewystarczające
w stosunku do potrzeb
• (w podobny sposób jak wskazano
w przykładzie powyżej należy opisać
pozostałe wnioski)

5. Załączniki
W tym miejscu do analizy należy załączyć narzędzia wykorzystywane w konsultacjach społecznych.
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Analiza interesariuszy i ich nastawienia
Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego z pracownikiem socjalnym dotyczący
oczekiwań w zakresie usług opiekuńczych realizowanych w zmienionej formie
Przedmiotowe narzędzie służy poznaniu opinii osób zaangażowanych w obecnie
funkcjonujący system usług opiekuńczych w Gminie. Wiedza i doświadczenie tych osób
mogą mieć zasadniczy wpływ na wypracowanie oczekiwanego efektu zmiany. Technika
ta polega na przeprowadzeniu przez osobę specjalnie wyznaczoną rozmów z wybranymi
praktykami z eksperckim doświadczeniem. Dzięki przygotowanemu scenariuszowi łatwiej
będzie poprowadzić rozmowę, aby uzyskać odpowiedzi na postawione pytania. Osoba
przeprowadzająca wywiad powinna mieć umiejętność stworzenia przyjaznej atmosfery,
przypominającej normalną rozmowę, co pozwoli na uzyskanie pogłębionych informacji od
osób objętych badaniem.
Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego
Wprowadzenie:
1. Przedstawienie się prowadzącego wywiad i wyjaśnienie jego roli.
2. Przedstawienie celu wywiadu: wyjaśnienie idei prowadzonych konsultacji
i ich znaczenia w procesie wprowadzania zmiany tj. dlaczego się spotkaliśmy
i o czym będziemy rozmawiać.
3. Ustalenie zasad rozmowy – przekazanie informacji o ewentualnym
nagrywaniu.
4. Informacje na temat respondenta/respondentki:
Prośba o przedstawienie się - imię, nazwisko, krótkie przedstawienie instytucji,
którą reprezentuje respondent oraz uzyskanie informacji dotyczącej stażu
pracy jako pracownik socjalny.
Pytania główne: (wywiad ma formę swobodnej rozmowy, co oznacza, że możliwa
jest zmiana kolejności zadawanych pytań, dodawanie nowych w zależności od
kierunku prowadzonej rozmowy, a nawet rezygnowanie z bezpośredniego
zadawania pytań z poniższej listy ze względu na poruszenie już tej tematyki przez
respondenta)
1. Jakie są Pana/Pani oczekiwania w stosunku do wprowadzonej zmiany?
2. Jakie korzyści widzi Pan/Pani z wprowadzenia zmiany dla bezpośrednich
odbiorców, jakimi są osoby, z którymi Pan/Pani pracuje?
3. Jakie obawy ma Pan/Pani w związku z wprowadzaną zmianą?
4. Jakie trudności mogą pojawić się w związku z wprowadzoną zmianą?
5. Jakie działania należy podjąć, by zminimalizować możliwe do wystąpienia
trudności?
6. Jaką rolę według Pana/Pani powinna przyjąć instytucja zlecająca zadanie?
7. Na podstawie Pana/Pani doświadczenia, jakie są szczególne potrzeby
mieszkańców w zakresie usług opiekuńczych w Gminie?
8. Czy zna Pan/Pani jakieś rozwiązania, które mogłyby usprawnić
wprowadzenie planowanej zmiany?
9. Czy zna Pan/Pani przykłady funkcjonujących już rozwiązań tego rodzaju
w kraju, jak i za granicą?
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10. W jaki sposób Pana/Pani zdaniem planowana zmiana może przyczynić się
do rozwoju usług opiekuńczych dostępnych w Gminie?
11. Czy potrafi Pan/Pani wskazać podmioty trzeciego sektora, których
działalność w zakresie usług opiekuńczych w Gminie zasługuje na uwagę?
12. Czy instytucja, którą Pan/Pani reprezentuje współpracuje obecnie
z organizacją pozarządową prowadzącą działalność w obszarze
merytorycznym dotyczącym opieki społecznej? Jeśli tak, jakie są
doświadczenia z tej współpracy?
13. Czy Pana/Pani zdaniem wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie usług
opiekuńczych jest właściwym rozwiązaniem? Jeśli nie, dlaczego?
Podsumowanie wywiadu wraz z przekazaniem informacji o dalszych
planowanych działaniach (warto podać, kiedy i w jaki sposób będzie możliwe
uzyskanie informacji na temat ostatecznie wypracowanych rozwiązań).
Podziękowanie za poświęcony czas.

Scenariusz spotkania informacyjnego dla potencjalnych realizatorów zadania dotyczącego
ich oczekiwań w stosunku do planowanego zadania
Spotkania bezpośrednie są ważnym elementem badania potrzeb i oczekiwań. Takie podejście
umożliwia zdobycie pełniejszej wiedzy na temat potrzeb interesariuszy. Spotkania dają
możliwość przedyskutowania wypracowanych wcześniej rozwiązań, a dzięki zgromadzeniu
większej liczby osób w jednym miejscu możliwe jest uzyskanie szerszych informacji
w stosunkowo krótkim czasie. Wymiana poglądów między uczestnikami może doprowadzić
do wypracowania rozwiązań dotąd niezgłaszanych przez żadną ze stron.
Proponowany scenariusz spotkania ma charakter ramowy i może być wzbogacany w zależności
od zakresu planowanych do realizacji zadań.
Scenariusz spotkania
1. Powitanie uczestników spotkania (warto zaprosić na spotkanie
przedstawiciela władz, ponieważ uczestnicy mogą oczekiwać obecności
osób decyzyjnych; podniesie to również rangę spotkania i będzie sygnałem
dla osób biorących w nim udział, że ich potrzeby i oczekiwania są ważne
dla władz gminy).
2. Przedstawienie zakresu merytorycznego planowanej zmiany.
• Dlaczego podjęto decyzję o przeprowadzeniu zmiany?
• Na czym ma polegać zmiana?
• Dlaczego konsultacje społeczne są istotne dla władz gminy?
• Co udział w konsultacjach społecznych może przynieść organizacjom
pozarządowym?
3. Przedstawienie dotychczas zebranych informacji od mieszkańców i innych
interesariuszy zmiany (ten punkt wymaga uprzedniego przeprowadzenia
konsultacji).
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4. Dyskusja na temat potrzeb i oczekiwań przedstawicieli organizacji
pozarządowych wokół następujących pytań:
• Czy zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych w Gminie jest
potencjał do przeprowadzenia tego typu zmiany?
• Co zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych jest potrzebne,
by zadanie udało się przeprowadzić z sukcesem?
• Jakie elementy byłyby istotne dla organizacji pozarządowych w procesie
ubiegania się o dotacje (np. pomoc w wypełnianiu wniosku, konsultacje,
dłuższy czas składania ofert itp.)?
• Jak zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych można usprawnić
proces wprowadzanej zmiany?
• Jakie korzyści dostrzegają przedstawiciele organizacji pozarządowych
w proponowanej zmianie?
• Jakie przedstawiciele organizacji pozarządowych mają doświadczenia
ze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego? (jeśli
z wypowiedzi wynika, iż współpraca może wymagać usprawnienia, należy
zadać pytanie pogłębiające odnośnie sposobów na jej usprawnienie jakie
dostrzegają przedstawiciele organizacji pozarządowych)
• Czy organizacje pozarządowe, które Państwo reprezentują są skłonne
aplikować o środki na realizowane zadania w zakresie usług opiekuńczych?
Jeśli nie, jakie są tego przyczyny?
• Czy mają Państwo inne, nie wskazane wyżej, obawy lub pytania związane
z wprowadzeniem przedmiotowej zmiany?
W trakcie dyskusji propozycje zgłaszane przez przedstawicieli organizacji
pozarządowych warto na bieżąco zapisywać w sposób widoczny dla uczestników
spotkania np. na tablicy, flipcharcie. Dzięki temu możliwe będzie na zakończenie
spotkania przedyskutowanie najważniejszych elementów.
5. Podsumowanie spotkania wraz z przekazaniem informacji jego
uczestnikom o dalszych planowanych działaniach (warto podać, kiedy
i w jaki sposób uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat
ostatecznie wypracowanych rozwiązań).
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Scenariusz spotkania informacyjnego ze zlecającymi zadanie (radni,
urzędnicy, jednostki organizacyjne samorządu, MOPS, GOPS, PCPR)
dotyczącego oczekiwań związanych z przekazaniem zadania w nowej formule
Spotkania bezpośrednie są ważnym elementem badania potrzeb i oczekiwań. Takie podejście
umożliwia zdobycie pełniejszej wiedzy na temat potrzeb interesariuszy. Spotkania dają
możliwość przedyskutowania wypracowanych wcześniej rozwiązań, a dzięki zgromadzeniu
większej liczby osób w jednym miejscu możliwe jest uzyskanie szerszych informacji
w stosunkowo krótkim czasie. Wymiana poglądów między uczestnikami może doprowadzić
do wypracowania rozwiązań dotąd niezgłaszanych przez żadną ze stron.
Proponowany scenariusz spotkania ma charakter ramowy i może być wzbogacany w zależności
od zakresu planowanych do realizacji zadań.
Scenariusz spotkania
1. Powitanie uczestników spotkania (warto zapewnić udział
w spotkaniu osób, które brały bezpośredni udział w wypracowaniu
formuły zadania zleconego m.in. pracowników merytorycznych,
konsultantów, ekspertów).
2. Przedstawienie zakresu merytorycznego planowanej zmiany.
• Dlaczego podjęto decyzję o przeprowadzeniu zmiany?
• Na czym ma polegać zmiana?
• Dlaczego poznanie oczekiwań uczestników spotkania jest istotne
dla sprawnego wprowadzenia zmiany?
3. Przedstawienie dotychczas zebranych informacji (ten punkt
wymaga uprzedniego przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami i innymi interesariuszami).
4. Dyskusja na temat potrzeb i oczekiwań uczestników spotkania:
• Co zdaniem przedstawicieli podmiotów obecnych na spotkaniu
jest potrzebne, by zadanie udało się przeprowadzić z sukcesem?
• Czy przedstawiciele podmiotów obecnych na spotkaniu dostrzegają
organizacje pozarządowe w Gminie, które wyróżniają się swoją
działalnością w zakresie usług opiekuńczych?
• Czy podmioty te mają potencjał do wprowadzenia zmiany?
• Jakie elementy w procesie wprowadzania zmiany są najistotniejsze
dla przedstawicieli podmiotów obecnych na spotkaniu
w kontekście realizacji celów długoterminowych?
• Jak zdaniem przedstawicieli podmiotów obecnych na spotkaniu
można usprawnić proces wprowadzanej zmiany?
• Jakie korzyści dostrzegają przedstawiciele podmiotów obecnych
na spotkaniu w proponowanej zmianie?
• Jakie trudności mogą pojawić się podczas wprowadzania zmiany?
• Jakie działania można podjąć, by zminimalizować te trudności?
• Jakie problemy związane z usługami opiekuńczymi napotykają
Państwo podczas swojej pracy? (pytanie kierowane zwłaszcza do
przedstawicieli instytucji pomocy społecznej)
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• Czy obecnie proponowana oferta w zakresie usług opiekuńczych
w Gminie jest wystarczająca? Jeśli nie, czego brakuje? (pytanie
kierowane zwłaszcza do przedstawicieli instytucji pomocy społecznej)
5. Zgłaszanie propozycji przez przedstawicieli podmiotów obecnych na
spotkaniu (propozycje powinny być na bieżąco zapisywane w sposób
widoczny dla uczestników np. na tablicy, flipcharcie).
6. Dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Wyróżnienie wśród
zapisanych propozycji elementów najistotniejszych.
7. Podsumowanie spotkania wraz z przekazaniem informacji jego
uczestnikom o dalszych planowanych działaniach (warto podać, kiedy
i w jaki sposób uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na
temat ostatecznie wypracowanych rozwiązań).

Analiza organizacji i planowanie wsparcia

Ankieta analizująca potrzeby organizacji i planująca wsparcie

Odpowiadając na pytania, wybieraj jedną odpowiedź, chyba że wyraźnie
wskazano inną możliwość. Udzielaj szczerych odpowiedzi. Dzięki temu będziemy
mogli zaplanować wsparcie zgodnie z oczekiwaniami Twojej organizacji!
1. Ile osób jest zatrudnionych w Twojej organizacji?
na pełen etat (wskaż liczbę osób)
na część etatu (wskaż liczbę osób wraz z wymiarem etatu)
w ramach umowy cywilno-prawnej (wskaż liczbę osób)
organizacja nie zatrudnia pracowników
2. Czy poza osobami zatrudnionymi Twoja organizacja skupia osoby:
wolontariuszy zaangażowanych na podstawie umowy wolontariackiej (wskaż
liczbę osób)
sympatyków organizacji, którzy nie są jej członkami (wskaż liczbę osób)
członków organizacji, którzy nie są w niej zatrudnieni (wskaż liczbę osób)
inne
3. W jaki sposób Twoja organizacja zapewnia obsługę księgową swoich działań?
zatrudnia księgową
korzysta z usług zewnętrznej firmy
jeden z członków organizacji prowadzi księgowość
inne, jakie?
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4. Czy uważasz, że obecny sposób zapewnienia obsługi księgowej jest
wystarczający?
tak
nie, dlaczego?

5. W jaki sposób Twoja organizacja zapewnia obsługę prawną swoich działań?
zatrudnia prawnika
korzysta z usług zewnętrznej firmy
jeden z członków organizacji udziela porad prawnych
inne, jakie?
6. Czy uważasz, że obecny sposób zapewnienia obsługi prawnej jest
wystarczający?
tak
nie, dlaczego?

7. W jakich obszarach działalności statutowej Twoja organizacja prowadzi
działania (wskaż trzy główne obszary):
8. Czy statut Twojej organizacji zawiera zapisy odnoszące się do świadczenia
usług opiekuńczych?
tak
nie
nie wiem
9. Czy Twoja organizacja do tej pory realizowała działania związane z usługami
opiekuńczymi?
tak, jakie
		
nie
nie wiem
10. Czy Twoja organizacja ma dostęp do wykwalifikowanej kadry zajmującej się
świadczeniem usług opiekuńczych?
tak, takie osoby na stałe współpracują z organizacją
tak, choć w tej chwili z nimi nie współpracujemy
nie, ale mamy zamiar nawiązać współpracę
inne, jakie?
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11. Czy Twoja organizacja wykorzystuje lokal na miejsce swojej siedziby/
działalności?
tak
nie
12. Jeśli w powyższym pytaniu odpowiedziałeś/łaś „tak”, na jakich zasadach
Twoja organizacja korzysta z tego lokalu?
jest własnością organizacji
jest bezpłatnie użyczany przez Gminę
jest wynajmowany od Gminy
jest wynajmowany od osoby prywatnej/przedsiębiorcy
stanowi własność prywatną członka organizacji
inne, jakie?
13. Jakie zasoby techniczne posiada Twoja organizacja? (można zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź)
komputer stacjonarny/laptop (ile sztuk)
drukarka
urządzenie wielofunkcyjne/kopiarka
skaner
telefon
aparat
kamera
rzutnik/projektor
samochód
meble
inne, jakie?
14. Jakiego rodzaju wsparcia według Ciebie potrzebowałaby Twoja organizacja,
aby sprawnie realizować zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych
w Gminie?
techniczne (tj. zakup sprzętu), jakie?

osobowe, w jakim zakresie?

szkoleniowe, jakie?

inne, jakie?

wcale nie potrzebuje
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15. Czy Twoim zdaniem Twoja organizacja jest przygotowana do realizacji
zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w Gminie?
tak, jest bardzo dobrze przygotowana i nie potrzebuje wsparcia
tak, jest dobrze przygotowana, ale wymagane jest dodatkowe wsparcie
ze strony Gminy
nie na tym etapie działalności - potrzebne jest dodatkowe, szerokie wsparcie
nie, w ogóle nie mamy zamiaru aplikować o środki w tym zakresie
trudno mi ocenić
16. Czy masz obawy związane z planowaną przez Gminę zmianą, w zakresie
zlecania usług opiekuńczych?
tak, jakie?

nie mam obaw
Metryczka organizacji:
1. Nazwa organizacji:
2. Typ organizacji:
3. Okres działalności:

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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Standard zleconej usługi
Wzór zaproszenia do udziału w zespole standaryzacyjnym
						……………., dnia ………..2014
………………………………
………………………………
………………………………
						Szanowny Pan/Szanowna Pani
						………………………………….
Biuro Organizacji Pozarządowych Miasta ……………………………… rozpoczyna
prace nad standardami realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym. Wypracowane
standardy mają w jasny sposób określać w jaki sposób i przy zachowaniu jakich parametrów
ma być realizowane każde z zadań. Pozwoli to z jednej strony na osiągnięcie zakładanych
przez nas rezultatów, z drugiej jasno określi wszystkim organizacjom, które zamierzają składać
wnioski w odpowiedzi na konkurs jakie działania mają podjąć.
Standardy chcemy przygotować wspólnie z Pani/Pana organizacją powołując zespoły
standaryzujące specjalizujące się w realizacji zadań z danych obszarów. Będzie nam niezmiernie
miło, jeżeli Pana/Pani organizacja dołączy do zespołu zajmującego się zadaniami z obszaru
opieki społecznej. Pierwsze spotkanie zostało zaplanowane na 03.03.2015r na godzinę 13.00
w sali 13 UM. Kolejne terminy spotkań: 23.03.2015, 04.04.2015, 24.04.2015.
Bardzo prosimy o podanie nazwiska osoby reprezentującej Pana/Pani stowarzyszenie
w pracach zespołu standaryzującego do Pani Anny Nowak tel. 99 999 999.
Poniżej załączamy wstępny harmonogram pracy.
Zakres tematyczny

Rezultat po spotkaniu

Spotkanie 1

1. Określenie celu spotkania
2. Prezentacja konstrukcji opisowej standardu
3. Prezentacja problemów związanych z dotychczasową
realizacją zadania

Określenie celu standaryzacji oraz
jej najważniejszych elementów

Spotkanie 2

1. Wyznaczenie działań w zadaniu podlegających
standaryzacji
2. Weryfikacja danych pozwalająca na opisanie realnego
do osiągnięcia standardu

Przydzielenie członkom zespołu
standardów do opisania

Spotkanie 3

1. Omówienie przygotowanych standardów, zgłoszenie
poprawek, przypisanie do poszczególnych standardów
wskaźników jakie mają w wyniku realizacji zadania zostać
osiągnięte

Opis standardów z poprawkami
i przypisanymi wskaźnikami

Spotkanie 4

2. Ostateczne poprawki, przyjęcie standardów przez zespół
standaryzujący

Przyjęcie standardów do
konsultacji społecznych

Z poważaniem
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Przykład standardu - szczegółowy opis działań, które ma obejmować zlecane
zadanie – usługa opiekuńcza
Nasze doświadczenia, wyobrażenia oraz poziom wiedzy ma bardzo duży wpływ
na to, w jaki sposób opisujemy otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego tak ważnym
elementem procesu standaryzacji jest wyjaśnienie w zespole co chcemy opisywać
i co rozumiemy pod poszczególnymi pojęciami. Już na poziomie definiowania
zlecanego zadania mogą pojawić się rozbieżności w rozumieniu co ma być zlecone.
Pojęcie opieki społecznej jest pojęciem bardzo szerokim i nie definiuje samo z
siebie, ani do kogo działania będą kierowane, ani co będzie realizowane.
Sprecyzuj wraz z zespołem ds. standaryzacji jak rozumiecie zakres zlecanego zadania.
W zależności od tego czy zadanie jest proste czy złożone możecie przyjąć, że przygotowujecie
albo opis standardu całego zadania albo standard każdego działania, które składa się na całe
zlecane zadanie. Opisując standard określacie:
• dla kogo i co ma zostać zrealizowane oraz
• jak, przy użyciu jakich instrumentów i zasobów materialnych i kadrowych ma
zostać zrealizowane.
Możecie przyjąć do opisu standard minimalny oraz optymalny.
Standard minimalny określa wspólnie ustalone kryteria w wersji, która pozwala
na prawidłową realizację zadania. Zejście poniżej standardu minimum oznacza
nieosiągnięcie założeń realizacji zlecanego zadania.
Standard optymalny określa dodatkowe kryteria, których przyjęcie podniesie
wartość jakościową lub ilościową realizowanego zadania, przy utrzymaniu
kosztów na pierwotnie założonym poziomie.
Do każdego działania przypiszcie wskaźniki, które chcecie osiągnąć. Dopilnujcie by wskaźniki
były mierzalne, będzie to bardzo ważne w sprawozdawczości oraz podczas przeprowadzania
ewaluacji.
Wskaźnik w tym przypadku to liczbowe przedstawienie rozpatrywanej wielkości
na przyjętej umownie skali. Może być również wyrażony procentowo. Musimy
jednak wtedy mieć przyjętą wartość początkową. Wskaźnik pozwoli nam na
interpretację stanu lub tendencji np. ilość objętych wsparciem osób, wzrost liczby
osób objętych usługą o 20 %, itp.
Sprawdźcie czy przyjęte wskaźniki odpowiadają celom, które zdefiniowaliście. Jeżeli w celach
założyliście objęcie działaniami 300 mieszkańców, a w opisanym standardzie przyjęliście,
że zadaniami ma zostać objęta grupa 200 osób (przyjęty wskaźnik), to należy zweryfikować
cel zadania lub wprowadzić zmiany do standardu.
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Nazwa działania

Usługi opiekuńcze związane z opieką nad osobami chorymi i starszymi częściowo
samodzielnymi
Standard minimalny

Odbiorcy działania
Do kogo jest
kierowane
działanie?
Zakres działania
Co obejmuje dane
działanie?

Warunki realizacji
Jak ma być
zrealizowane?

Instrumenty
wykorzystane przy
realizacji
Przy użyciu jakich
instrumentów ma
zostać zrealizowane?
Kadra
zaangażowana w
realizację
Jaka kadra
ma zostać
zaangażowana do
realizacji działania?
Zasoby materialne
niezbędne do
realizacji zadania
Jakie zasoby
materialne mają
zostać wykorzystane
przy realizacji
działania?
Wskaźniki

Standard optymalny/zalecany

Osoby, które są w stanie zrealizować
samodzielnie podstawowe czynności
higieniczne nie mają jednak możliwości
samodzielnego wyjścia po zakupy, czy
też samodzielnego wykonania czynności
porządkowych w mieszkaniu
Wykonanie zakupów raz w tygodniu
Wykonanie opłat czynszowych i za
media raz w miesiącu
Przygotowanie posiłków ciepłych
obiadowych 3 razy w tygodniu
Ogólne sprzątanie mieszkania 1 raz
w tygodniu
Pranie i zmiana pościeli 1 raz
w tygodniu
Mycie okien i gruntowne sprzątanie
mieszkania 1 raz na 3 miesiące

Standard minimum +
Organizacja czasu osób objętych opieką
np. gry planszowe, czytanie książek

Osoby objęte usługami opiekuńczymi
wskazane są przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
W miesiącu na osobę przypada 40
godzin usług opiekuńczych
Jedna opiekunka może opiekować się
maksymalnie 4 osobami

Standard minimum +
Dodatkowe 5 godzin na organizację czasu
wolnego

Opiekunki przy realizacji usług
współpracują z rodziną osoby, którą
się zajmują oraz Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej. Rodzina i osoba
objęta opieką powinna otrzymywać
miesięczny harmonogram opieki
z podanymi dniami i godzinami wizyt
opiekunki.

Standard minimum +
Harmonogram ustalany z podopiecznym
lub/i rodziną

Usługi opiekuńcze muszą sprawować
osoby, które posiadają ukończone
szkolenie Opiekun Osoby Starszej/
Opiekun Środowiskowy lub posiadają
inne szkolenie uprawniające do opieki
nad osobami starszymi lub zależnymi
(np. są opiekunami pielęgniarkami).

Opiekunki wykonują czynności
porządkowe w oparciu o własne
materiały i środki czystości.
Opieka odbywa się w domu osoby
objętej wsparciem.
Zakupy i opłaty wykonywane są
ze środków finansowych, którymi
dysponują osoby objęte opieką.

Standard minimum +
Organizacja posiada biblioteczkę,
audiobooki i gry planszowe

250 osób objętych opieką
10 000 godzin opieki miesięcznie

Standard minimum +
125 godzin związanych z aktywnością
kulturalną
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Opracowanie dokumentów prawnych

Przykładowe sformułowania w Programie współpracy
(….)
Rozdział X Zadania priorytetowe
§X
Zadania priorytetowe realizowane w ramach Programu współpracy w zakresie ochrony
i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. usługi opiekuńcze oraz wielospecjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych lub
chorych w miejscu ich zamieszkania
2. ……….
Przykładowe sformułowania w konkursie ofert
(…)
Ogłasza się otwarty konkurs na zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące: świadczenie
usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta …………..,
które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania w okresie od ……………… roku do
………… roku.
Szczegółowe warunki otwartego konkursu wyboru ofert na zadania z zakresu pomocy
społecznej obejmujące świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych
oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla
mieszkańców Miasta ……., które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania w okresie od
……………. roku do …………….. roku.
I. Podmioty uprawnione :
1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej,
3. podmioty muszą obejmować swoim zakresem działania teren Miasta …………… .
II. Rodzaj zadania :
Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji świadczenia: usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Miasta ………….wymagających opieki
i pielęgnacji w miejscu ich zamieszkania w okresie od ………… roku do ………………. roku.
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Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmuje:
A. usługi opiekuńcze w zakresie:
1. zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych tj.:
a. utrzymywanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą
z pomocy oraz sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych, zapewnienie bezpiecznego
otoczenia do poruszania się,
b. utrzymywanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa
domowego użytkowanego przez osobę korzystającą z usług, dbanie o higienę żywności,
c. pranie bielizny osobistej i odzieży,
d. pranie i zmianę bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenia
bielizny do pralni,
e. prasowanie odzieży,
f. zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego – pomoc przy
sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów,
g. przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet lub dostarczenie jednego gorącego
posiłku z baru,
h. pomoc przy spożywaniu posiłków,
i. palenie w piecu, przynoszenie węgla i wody,
j. załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozliczanie
się z wydatkowanych środków,
k. organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,
l. pomoc przy opiece nad zwierzętami domowymi, pod warunkiem, że zwierzę należy do
podopiecznego, będącego osobą samotną.
2. zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej:
a. mycie, czesanie i ubieranie z uwzględnieniem problemów utrzymania higieny
w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
b. pomoc przy kąpieli,
c. ścielenie łóżka,
d. układanie chorego w łóżku,
e. zapobieganie powstawaniu odleżyn,
f. pielęgnacja zlecona przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, okłady),
g. zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia
klienta, realizowanie recept,
h. w uzasadnionych przypadkach towarzyszenie podopiecznemu w drodze do i ze szpitala
oraz wizyty w szpitalu w razie konieczności hospitalizacji.
B. specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi:
1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie,
także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich
jak:
a. samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych,
w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
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b. dbałość o higienę i wygląd,
c. utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz
ze społecznością lokalną,
d. wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
e. korzystanie z usług różnych instytucji,
2) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
a. pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne,
interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
b. ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
c. doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest
osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
d. kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
e. współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
niepełnosprawnej,
3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
a. w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
b. w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
4) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
a. w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego
zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej,
zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach
i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
b. w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
c. w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach
z pracodawcą,
d. w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
5) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
a. nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
b. pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
c. zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie
finansowe,
2. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych
ich stosowania,
e. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych,
a także w utrzymaniu higieny,
f. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g. pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,
3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych:
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a. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub
fizjoterapii,
b. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego
i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług,
4. pomoc mieszkaniowa, w tym:
a. w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b. w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier
architektonicznych,
c. kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem
domu,
5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli
nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.
Usługi opiekuńcze świadczone będą dla około …….. osób w liczbie około ……… godzin,
specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób innych niż z zaburzeniami psychicznymi
dla około …… osób w liczbie około …….. godzin, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi świadczone będą dla około …….osób w liczbie około ………
godzin.
IV. Wymagane zasoby infrastrukturalne i kadrowe
a. posiadane zasoby rzeczowe – sprzęt gwarantujący prawidłowe i pełne wykonanie
specjalistycznych usług opiekuńczych w tym: łóżka ortopedyczne, materace
przeciwodleżynowe, aparaty do mierzenia ciśnienia, sprzęt jednorazowy do iniekcji,
kroplówek itp.,
b. przed przystąpieniem do realizacji zadania wszystkie zatrudnione osoby świadczące
usługi będą posiadać przeszkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i chorymi,
c. osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze posiadać będą kwalifikacje zgodne
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 22 września
2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598,
ze zmianami).

Konsultacje społeczne
Scenariusz spotkania otwartego dla mieszkańców w sprawie badania opinii publicznej
dotyczącej potrzeb i oczekiwań związanych z usługami opiekuńczymi
Spotkania bezpośrednie są ważnym elementem badania potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
W tym przypadku istotne jest połączenie różnych form konsultacji społecznych:
– pośredniej i bezpośredniej,
– z różnymi grupami:
• mieszkańcami bezpośrednio zainteresowanymi usługami opiekuńczymi,
• pracownikami opieki społecznej,
• przedstawicielami instytucji pomocy społecznej.
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Takie podejście umożliwia zdobycie pełniejszej wiedzy na temat potrzeb mieszkańców.
Spotkania dają możliwość przedyskutowania różnych propozycji zgłaszanych na bieżąco.
Dzięki zgromadzeniu większej liczby osób w jednym miejscu można uzyskać szersze
informacje w stosunkowo krótkim czasie. Wymiana poglądów między uczestnikami może
doprowadzić do zebrania opinii oraz innowacyjnych pomysłów, które do tej pory nie były
zauważane przez zaangażowane strony.
Proponowany scenariusz spotkania ma charakter ramowy i może być wzbogacany w zależności
od zakresu planowanych do realizacji zadań.
Scenariusz spotkania
1. Powitanie uczestników spotkania (warto zaprosić na spotkanie przedstawiciela władz,
ponieważ uczestnicy mogą oczekiwać obecności osób decyzyjnych; podniesie to
również rangę spotkania i będzie sygnałem dla osób biorących w nim udział, że ich
potrzeby i oczekiwania są ważne dla władz gminy).
2. Przedstawienie zakresu merytorycznego planowanej zmiany.
• Dlaczego podjęto decyzję o przeprowadzeniu zmiany?
• Na czym ma polegać zmiana?
• Dlaczego konsultacje społeczne są istotne dla władz gminy?
• Co udział w konsultacjach społecznych może przynieść mieszkańcom?
3. Zgłaszanie propozycji przez uczestników spotkania w zakresie usług społecznych, na
które jest zapotrzebowanie w Gminie (propozycje powinny być na bieżąco zapisywane
w sposób widoczny dla uczestników np. na tablicy, flipcharcie).
4. Dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Wyróżnienie wśród zapisanych
propozycji elementów najistotniejszych dla mieszkańców. Próba odpowiedzi na
następujące pytania:
• Czy Państwa zdaniem dostęp do usług opiekuńczych na terenie Gminy jest
wystarczający? Jeśli nie, czego brakuje?
• Czy znają Państwo organizacje pozarządowe, które pomagają osobom
potrzebującym pomocy?
• Jakie korzyści dostrzegają Państwo w nowym rozwiązaniu?
• Czy Państwa zdaniem przyczyni się ono do poprawy jakości usług opiekuńczych
w Gminie?
• Jakie obawy mają Państwo w związku z wprowadzaną zmianą?
• Jakie trudności mogą się pojawić?
5. Podsumowanie spotkania wraz z przekazaniem informacji jego uczestnikom
o dalszych planowanych działaniach (warto podać, kiedy i w jaki sposób uczestnicy
spotkania będą mogli uzyskać informację na temat ostatecznie wypracowanych
rozwiązań).
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Ewaluacja
Arkusz analizy dokumentacji w ramach ewaluacji usług opiekuńczych
na zakończenie realizacji zadania1

Lp.

Dane (odpowiedź na
badaną kwestię)

Badana kwestia

1

Osiągnięte wskaźniki liczbowe w zakresie
realizacji usług (np. liczba klientów, liczba
godzin usług)

2

Liczba nowych odbiorców usług opiekuńczych
(nieobjętych wcześniej opieką)

3

Zakres usług opiekuńczych, opracowany
z udziałem osób korzystających z opieki
(przedstawicieli rodzin) oraz realizatora usług

4

Zakres i stosowane formy pracy socjalnej,
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi pracy
socjalnej

5

Wysokość odpłatności (zgodne z prawem
lokalnym)

6

Liczba pozytywnych informacji zwrotnych od
osób korzystających z opieki (przedstawicieli
rodzin)

7

Liczba negatywnych informacji zwrotnych od
osób korzystających z opieki (przedstawicieli
rodzin)

8

% pracowników, którzy stosują standardy
usług opiekuńczych

9

Liczba pracowników zajmujących się
usługami opiekuńczymi, którzy podnieśli
kwalifikacje w trakcie realizacji zadania
poprzez udział w szkoleniach, kursach,
studiach podyplomowych

Źródło danych
(nazwa dokumentu
potwierdzającego
dane)

1 Arkusz wypełnia koordynator/ka zadania po stronie organizacji pozarządowej lub ewaluator na zakończenie realizacji zadania

56

Karta refleksji pracownika realizującego usługi opiekuńcze1

Imię i nazwisko:
Data wypełnienia:
1. Jakie zauważa Pan/i korzyści (lub przeciwnie) dla osoby/osób objętych
opieką? (co udało się osiągnąć/wypracować/zmienić …itp. pod kątem
zdrowotnym, ruchowym, życiowym itp.)?

2. Jak badał/a Pan/i potrzeby osoby/osób objętych opieką? (proszę uwzględnić
różne grupy osób objętych opieką)

3. Jaki rodzaj usług opiekuńczych był Pana/i zdaniem szczególnie ważny da
osób korzystających z opieki? (proszę uwzględnić podejście do różnych
grup osób objętych opieką)

4. Jakie zmiany dokonały się w osobach objętych opieką w wyniku korzystania
z opieki (pod kątem zdrowotnym, ruchowym, życiowym itp.)? (proszę
uwzględnić podejście do różnych grup osób objętych opieką)

5. Co uznaje Pan/i za sukces w ramach prowadzonych usług opiekuńczych?

6. Co należałoby zmienić w ramach prowadzonych usług opiekuńczych?

Dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu!

1 Kartę refleksji wypełniają wszyscy pracownicy po zakończeniu realizacji zadania (etapu projektu)
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Kwestionariusz wywiadu telefonicznego z osobami korzystającymi
ze wsparcia lub z osobami otoczenia korzystających ze wsparcia
Dzień dobry, nazywam się .... jestem przedstawicielem/ką ............................ (nazwa
jednosytki JST lub instytucji przeprowadzającej ewaluację). Prowadzimy obecnie
ewaluację zadania pn. ..................Telefon do pani/pana jest jednym z elementów badania
realizowanego w ramach ww. ewaluacji, ponieważ pani/pan korzystał/a (ktoś z pani/pana
otoczenia korzystał) ze wsparcia w ramach tego projektu (można podać zakres wsparcia
z którego korzystał dany respondent). Pragnę zapewnić, że pani/pana odpowiedzi
pozostaną poufne i wykorzystane będą jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych.
Pana/i pomoc pozwoli nam do rozwijania prowadzonego wsparcia.

1. Czy ogólnie pozytywnie ocenia pan/pani projekt?
tak
nie
trudno powiedzieć
2. Jakie największe 3 korzyści wynikające z projektu pan/i zauważa?
1)
2)
3)
3. Jakie 3 elementy projektu/wsparcia były pana/i zdaniem najsłabiej
przygotowane/zrealizowane?
1)
2)
3)
4. Czy uczestniczył/a pan/i w podobych działaniach realizowanych
w poprzednim roku?
tak - > proszę przejść do pytania nr 5
nie -> proszę przejść do pytania nr 6
trudno powiedzieć
5. Proszę opisać co to było:
Czym różniło się wsparcie w tym i poprzednim roku (projekcie)?
6. Czy poleciłby/aby pan/pani swoim znajomym udział w podobnym projekcie/
podobnych działaniach?
tak
nie
trudno powiedzieć
Metryczka (proszę zaznaczyć właściwe):
W jakim zakresie korzystał/a pan/i z podobnych zajęć/wsparcia wcześniej?
Kto realizował działania, w których w poprzednim roku pan/i korzystał/a?
Płeć:

kobieta		

mężczyzna

Dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu!
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