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Partnerstwa Lokalne
– skuteczne narzędzie nowoczesnego samorządu
Bartoszyckie Partnerstwo na rzecz
integracji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
z siedzibą w Warszawie realizuje w okresie od 1.03.2011 r. do
28.02.2014 r. innowacyjny projekt „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami w realizacji przedsięwzięcia są Instytut
Rozwoju Służb Społecznych oraz EUROSOZIAL e. V. Parytetowe
Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej.
Projekt ma na celu wypracowanie, sprawdzenie w praktyce i upowszechnienie w całym kraju modelu współpracy trzech podstawowych
podmiotów: instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w świadczeniu usług dla osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W drugiej połowie 2012 r. na terenie kraju utworzono 16 partnerstw lokalnych, które zostały zaangażowane do zasadniczej fazy testowania,
wypracowanego przez WRZOS, „Modelu współpracy ośrodka pomocy
społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej
w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej”. W każdym
partnerstwie uczestniczyło po 2 pracowników ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej. Działalność partnerstw nie wiązała się z zaangażowaniem dodatkowych
nakładów finansowych. Ich funkcjonowanie opierało się na połączeniu
i, dzięki współpracy, lepszym wykorzystaniu będących w dyspozycji
partnerów środków finansowych oraz zasobów ludzkich i rzeczowych.
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego model testowany był
przez Partnerstwo Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Bartoszycach
(lider partnerstwa, reprezentowany przez Bożenę Florek i Anetę Karpowicz), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Bartoszycach (przedstawiciele – Anna Żukowska, Stefania Michalik – Rosa)
oraz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION)
w Bartoszycach (przedstawiciele – Marlena Kulis, Arkadiusz Stec).

niepełnosprawnych), kadrowych (m.in. psychologów, pracowników socjalnych, pedagoga, doradców zawodowych, rehabilitantów) i usług
(m.in. organizacja prac społecznie użytecznych, staży, szkoleń zawodowych).

zajęcia rehabilitacyjne uczestników projektu
Swoje działania Partnerstwo oparło o wypracowane i przetestowane
wcześniej mechanizmy dwu- lub trójstronnej współpracy, ukierunkowanej na wsparcie oraz aktywizację społeczną i zawodową różnorodnych grup wspólnych beneficjentów (osoby długotrwale bezrobotne,
młodzież, osoby niepełnosprawne i starsze). Wykorzystanie tych doświadczeń umożliwiło sprawne przeprowadzenie rekrutacji 10 Klientów
(7 kobiet, 3 mężczyzn) i realizację kolejnych etapów projektu przez
podmioty wchodzące w skład Partnerstwa.
Na przestrzeni całego okresu testowania modelu z oferty w zakresie
aktywizacji społeczno-zawodowej skorzystało 11 Klientów, w tym
w szkoleniach zawodowych uczestniczyły 3 osoby, w pracach społecznie użytecznych – 5 osób, staże u pracodawców odbyło 5 kolejnych, a 3
podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Na rzecz wszystkich uczestniczących w projekcie osób kadra specjalistyczna PUP, MOPS i SION zrealizowała łącznie 783,5 godz. usług.
Spotkania ze specjalistami, tj. psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym, cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich Klientów.
W okresie od lutego do czerwca 2013 r. większość z Uczestników była
również wspierana finansowo. Wielkość wypłaconych przez PUP,
MOPS i SION, bezpośrednio na ich rzecz świadczeń pieniężnych (m.in.
z tytułu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów oraz koszty prac społecznie użytecznych,
badań lekarskich, kursów zawodowych i stypendiów z tytułu stażu), wyniosła łącznie ok. 52 tys. zł.

Z kolei współdziałanie Partnerów wzmocniło i rozszerzyło ofertę
wsparcia na rzecz bezrobotnych osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie. Powstały w trakcie realizacji przedsięwzięcia interdyscyplinarny Zespół Specjalistów wypracował zasady współpracy
i komunikacji pomiędzy członkami Partnerstwa, mające na celu
usprawnienie oddziaływań skierowanych do wspólnych Klientów. Zauważalne są pozytywne zmiany w relacjach kadry podmiotów tworzących Partnerstwo, jak również pracowników z Uczestnikami projektu –
stały kontakt zindywidualizował i spersonalizował ich wzajemne relacje.
Zakończenie z dniem 30 czerwca 2013 r. testowania modelu nie oznacza zaprzestania współpracy PUP, MOPS i SION w tym obszarze. Wynika to m.in. z zaangażowania części Klientów w działania aktywizujące
nawet do marca 2014 r., jak również z podjętych przez członków Partnerstwa ustaleń dotyczących realizacji wypracowanego modelu przez
kolejne 5 lat. Nowa Umowa Współpracy Partnerskiej na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta Bartoszyce, z udziałem dodatkowego partnera –
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, została zawarta na okres od 1.07.2013 r. do 31.12.2017 r.
Aktualnie Zespół Specjalistów Partnerstwa finalizuje przygotowanie
Indywidualnych Planów Wsparcia niepełnosprawnych Uczestników
programu aktywizacji.
W imieniu Partnerstwa
Stefania Michalik-Rosa

Samorząd Powiatu Bartoszyckiego
włącza się w inicjatywy współpracy,
które kształtują nowoczesne rozwiązania głównych problemów społecznych powiatu.
PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ,
JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ.
I. konferencje i spotkania
Powiatowy Urząd Pracy włączył się w działania prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w 2012 i 2013 roku, które dotyczyły
wspierania przedsiębiorczości w powiecie bartoszyckim. W ramach
współpracy samorządów, jednostek, firm i osób prywatnych udało się
przeprowadzić kilka przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców
i przedsiębiorców powiatu. Przedsiębiorczy powiat to więcej osób porzucających bierne czekanie, to aktywność i więcej małych firm zatrudniających pracowników.

spotkanie członków Partnerstwa
Partnerzy w okresie testowania modelu (styczeń – czerwiec 2013 r.)
skierowali swoje usługi do 10 bezrobotnych osób niepełnosprawnych
z terenu Bartoszyc, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach
zawodowych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
zarejestrowanych w PUP i korzystających równocześnie z różnorodnych świadczeń MOPS.
Opracowano plan działań związanych z wdrażaniem przyjętego standardu oraz budżet działań Partnerstwa w okresie testowania modelu
współpracy. Bartoszyckie Partnerstwo zostało sformalizowane – w dniu
15 stycznia 2013 r. zawarto Umowę Współpracy Partnerskiej, która
określiła ogólne zasady współpracy między PUP, MOPS i SION oraz
szczegółowe uregulowania, dotyczące udostępniania na rzecz działań
projektowych posiadanych zasobów rzeczowych (m.in. pracowni terapeutycznych, sal szkoleniowych, konferencyjnych i rehabilitacyjnych
z wyposażeniem, środków transportu dostosowanych do potrzeb osób

warszataty komputerowe
osób uczestniczących w projekcie
Równoległa, kompleksowa oferta realizowana przez trzech Partnerów,
wzmocniła w Klientach wiarę w możliwość zmiany swojej niekorzystnej sytuacji, zarówno w wymiarze społecznym, jak i zawodowym. Miało
to bezpośredni wpływ na poprawę ich sytuacji materialnej (uzyskanie
dodatkowych dochodów) oraz rodzinnej (podjęcie aktywności zawodowej wpłynęło na poprawę wizerunku w gronie osób najbliższych).
W trakcie realizacji projektu ukształtowały się również bardzo pozytywne, bliskie, samopomocowe relacje pomiędzy poszczególnymi
Klientami.

Starosta Powiatu Bartoszyckiego
Wojciech Prokocki podczas Dnia Biznesu
Jednym z działań był „Dzień Biznesu”, który odbył się w Bartoszycach
w dniu 28 września 2013 r.
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