
 
 

 

 
Projekt „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

„Modelowy system na rzecz integracji społecznej” – podstawowe informacje o projekcie 

 

realizator: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) jest organizacją pozarządową pożytku 
publicznego, działającą od 2001 roku na polu szeroko rozumianej polityki społecznej. Naszą misją jest 
reprezentowanie interesów osób i grup społecznie marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – 
poprzez służbę organizacjom i instytucjom socjalnym. 

okres realizacji projektu: 01.03.2011 – 28.02.2014 

partnerzy: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, EUROSOZIAL e. V. Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy 
Niemiecko-Polskiej i Europejskiej 

priorytet: Priorytet I PO KL 

 

zasadniczy cel projektu: wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy poprzez budowę systemu na 
rzecz integracji społecznej wspieranego przez organizacje pozarządowe.  

 

cele szczegółowe projektu:  

1. opracowanie wystandaryzowanego modelu świadczenia usługi w sferze integracji społeczno-zawodowej 
realizowanej w partnerstwie ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy i organizacji pozarządowych;  

2. określenie standardów usług prowadzonych w oparciu o powyższy model; 

3. opracowanie rekomendacji prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu  
w oparciu o stworzony model. 

Przesłanką stojącą za przygotowaniem Projektu była, poparta wcześniejszymi badaniami, konstatacja, iż w Polsce 
brak jest powszechnie stosowanego modelu trwałej i efektywnej współpracy powiatowych urzędów pracy, 
ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w świadczeniu usług z zakresu integracji społeczno-
zawodowej.  

Obecny system świadczenia usług w sferze integracji społeczno-zawodowej opiera się głównie na instytucjach 
publicznych, których zadania i kompetencje podzielone są pomiędzy obszar rynku pracy i pomocy społecznej. 
Organizacje pozarządowe stanowią dodatek do tego systemu, mający wciąż charakter incydentalny, a nie 
powszechny. Chociaż obowiązujące przepisy prawne umożliwiają podejmowanie współdziałania pomiędzy 
instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej, a także organizacjami pozarządowymi, to rzeczywista współpraca 
ma charakter wybiórczy i akcyjny. 

Innowacyjność Projektu, w tym produktu finalnego (Modelu) polega na stworzeniu unikalnego systemu 
współpracy, w świadczeniu usług w sferze integracji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych, powiatowego 
urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej i organizacji pozarządowej. Dotychczas taki system nie był dostępny  
w Polsce. Model będzie oczywiście wykorzystywał dotychczasowe doświadczenia we współpracy na poziomie 
lokalnym, ale stworzy na ich podstawie nową jakość: kompleksowy, skuteczny, efektywny i trwały system 
współpracy w świadczeniu usług w sferze integracji społecznozawodowej. Istotnym składnikiem innowacji jest 
uwzględnienie organizacji pozarządowej jako stałego i równorzędnego partnera dla PUP i OPS. 
 

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.wrzos.org.pl (zakładka „Modelowy system na rzecz 
integracji społecznej”) lub uzyskać u koordynatora projektu p. Adama Michalaka, tel. 22 826-52-46, e-mail: 
adam.michalak@wrzos.org.pl 

http://www.wrzos.org.pl/
mailto:adam.michalak@wrzos.org.pl

