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1. Informacja o wytycznych pilotażu MLW, które zostały zrealizowane 

w okresie objętym raportem cząstkowym. 
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2. Charakterystyka problemów zidentyfikowanych podczas realizacji wytycznych 

pilotażu MLW. 

Dotychczasowa realizacja pilotażu MLW pozwoliła wskazać następujące trudności. 

 Istotny problem stanowi grupa odbiorców, do której są skierowane działania, 

ponieważ jest to narzucona odgórnie grupa. Projekt zakłada działania, których grupę 

docelową stanowią urzędnicy (20 osób!), natomiast organizacje pozarządową (7 członków!) 

Jest to liczba wprost nieproporcjonalna do naszego lokalnego potencjału. Kapitał ludzki 

Gminy Tłuszcz to przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy a także organizacje pozarządowe, 

które chcą uczestniczyć i współtworzyć działania na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej. 

Nasze doświadczenie w organizacji społeczności lokalnej jest dowodem na to, jaka grupa 

osób jest grupą inicjatywną, chętną do działania, współpracującą. Niestety nie jest to grupa 20 

urzędników. Oczywiście urzędnicy zatrudnieni w administracji publicznej podejmują 

działania na rzecz lokalnej społeczności, lecz nie tworzy ją 20 osób. Są to pojedyncze 

jednostki (maksymalnie 10 osób). Zachodzi wyraźna potrzeba udostępnienia przedsiębiorcom 

lokalnym możliwości włączenia się w działania reintegracji społeczno-zawodowej. 

Długofalowa praca animatorów w lokalnej społeczności uświadomiła prywatnym 

przedsiębiorcom na terenie gminy istotę zatrudnienia socjalnego, współpracę ze społecznością 

lokalną. Wieloletnia działalność w środowisku lokalnym udowodniła miejscowym 

przedsiębiorcom korzyści płynące z tego rodzaju funkcjonowania.   Jako organizatorzy 

społeczności lokalnej, na obecnym etapie pilotażu jesteśmy w stanie stwierdzić, że określona 

grupa odbiorców, której nie można modyfikować wraz z tworzeniem Zespołu Synergii 

Lokalnej, jest znaczącą trudnością podczas realizacji projektu.  

 Chcielibyśmy zwrócić również uwagę na brak możliwości uwzględnienia w kosztach 

osobowych projektu wykładowcy. Zauważyliśmy wśród odbiorców pilotażu wyraźną 

potrzebę konfrontacji ze specjalistami, szczególnie w zakresie działalności KIS/CIS. Wizyta 

specjalisty rozwiałaby wszelkie wątpliwości uczestników projektu. Mimo, iż Gmina Tłuszcz 

posiada wykwalifikowaną kadrę organizatorów społeczności lokalnej oraz grono 

doświadczonych specjalistów, to jednak obecność osoby obcej, nieznanej lokalnie, podnosi 

wartość podejmowanego tematu. Niezbędnym narzędziem pracy byłaby dla nas możliwość 

zorganizowania spotkania z zewnętrznym specjalistą reintegracji społeczno-zawodowej. 

Trudność w realizacji pilotażu stanowi nieustannie opóźniający się termin szkolenia 

animatorów, a więc co za tym idzie – działania animatorów również ulegają opóźnieniu. Czas 
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odbycia szkolenia przez animatorów utrudnia jak najlepsze wykonanie pracy przez 

animatorów, zaburza harmonogram projektu, a także zmniejsza możliwości synchronicznego  

i samodzielnego działania animatorów. W miarę własnych możliwości realizujemy 

wyznaczone zadania, jednakże odczuwamy trudności związane z brakiem szkolenia (m.in.  

ze względu na to, że nie możemy podjąć kolejnych działań, które są uwarunkowane 

szkoleniem). 

 Mając możliwość przekazania informacji zwrotnej za pomocą niniejszego raportu, 

chcielibyśmy zwrócić uwagę na utrudniony kontakt z osobami kierującymi projektem ze 

strony Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Trudność w kontakcie polega na braku 

odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mimo wielokrotnych zapytań drogą 

elektroniczną, nie otrzymujemy odpowiedzi. Kontakt za pośrednictwem poczty @ działa w 

jedną stronę, tzn. otrzymujemy informacje, odpowiadamy na e–maile, natomiast nie 

otrzymujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Mamy nadzieję że istnieje możliwość 

udoskonalenia przepływu informacji w tej formie. 

3.Charakterystyka narzędzi rozwiązywania problemów, jakie zostały zastosowane 

podczas realizacji wytycznych pilotażu MLW. 

Jednym z naczelnych problemów na terenie naszej gminy jest brak prawidłowego przepływu 

informacji, nie posiadamy odpowiednich kanałów informacyjnych aby przekazać istotne 

informacje (liczne sołectwa oddalone od miasta są często pozbawione możliwości udziału  

w zawarciu partnerstwa społecznego). Trudność stanowi dotarcie do poszczególnych grup 

odbiorców. Przekazanie wiadomości stanowi nierzadko wyzwanie. 

 Do rozwiązania tego rodzaju trudności podczas realizacji pilotażu wykorzystaliśmy: 

 Wykład-szkolenie, które przeprowadził edukator społeczności lokalnej z wieloletnim 

doświadczeniem Pan Andrzej Trzeciecki. Spotkanie zostało skierowane  

do pracowników administracji publicznej, lokalnych przedsiębiorców, pracowników 

socjalnych, organizacji pozarządowych a także lokalnych działaczy społecznych. 

Wykład umożliwił zebranie i spotkanie osób zainteresowanych działalnością na rzecz 

lokalnej społeczności. Temat szkolenia przybliżył ideę działalności Klubu Integracji 

Społecznej. Podczas spotkania, wyłoniono potencjalnych partnerów pilotażu, liczna 

część osób zaproszonych na wykład zadeklarowała chęć długofalowej współpracy. 
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 Prezentacja multimedialna zaprezentowana podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej  

w Tłuszczu. Ze względu na brak współpracy ze strony radnych, a także brak 

świadomości wśród władzy samorządowej na temat istoty partnerstwa lokalnego 

przedstawiliśmy prezentacje multimedialną, na temat  projektu oraz istoty Modelu 

Lokalnej Współpracy. Rozbudziliśmy ciekawość radnych gminnych i powiatowych, 

przedstawiliśmy zalety zawarcia paktu na rzecz MLW, a także dobre strony 

podejmowania inicjatyw społecznych na poziomie lokalnym.  

 Rozpowszechnianie informacji poprzez strony internetowe oraz portale 

społecznościowe. Drogą elektroniczną staramy się rozpowszechnić informację  

na temat projektu, na bieżąco umieszczamy wiadomości (fotorelacje) z działalności 

animatorów. Otrzymujemy informacje zwrotne, które wskazują na liczne  

i różnorodne grono osób do których docieramy. 

 Umieszczenie informacji o bieżących działaniach w Biuletynie Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Tłuszczu, prezentacja idei MLW podczas spotkań UTW a także 

w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie. 

   

4. Czy poprzez realizację wytycznych przybliżono się do osiągnięcia celu głównego 

pilotażu, tj. uzyskania w gminach synergii działań instytucji odpowiedzialnych  

za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup, osób wykluczonych 

społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług poprzez stworzenie 

Modelu Lokalnej Współpracy (MLW)? Jakie są argumenty potwierdzające deklarację 

w powyższym zakresie. Jakie działania podjęto, żeby cel ten osiągnąć? 

  

 Jako animatorzy Modelu Lokalnej Współpracy dwukrotnie podjęliśmy dialog  

z przedstawicielami Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Przedstawiliśmy skalę problemów 

w związku z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, zwróciliśmy się z prośbą  

o wsparcie ze strony samorządu w realizacji Modelu Lokalnej Współpracy, zgłosiliśmy 

potrzebę wsparcia finansowego a także poinformowaliśmy komisję o realizowanym projekcie 

pilotażowym. Złożyliśmy wniosek o zmianę nazwy Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia  

na nazwę: Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej, co będzie miało ogromne 

znaczenie w świadomości lokalnej. Komisja zajęła przychylne stanowisko wobec naszych 

postulatów. KOKiZ poprosiła o roczne sprawozdanie finansowe z działalności KIS, 

szczegółowo zapoznała się z prowadzoną działalnością (analiza kosztów i zysków). 

Animatorzy przedstawili prognozę Klubu na przyszłość. Podjęliśmy dyskusję na temat rangi 
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KIS-u w skali lokalnej, powiatowej i krajowej. Udowodniliśmy, że działalność skierowana na 

reintegrację społeczno-zawodową na terenie gminny przynosi wymierne, długotrwałe efekty. 

Rozpoczęta współpraca otwiera przed nami szansę na wdrożenie Klubu Integracji Społecznej 

do budżetu gminy, a tym samym do stabilizacji finansowej. 

 

 09.01.2014 złożyliśmy projekt do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych. Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Działanie 7. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.2. 

przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.  

 Złożyliśmy również 2 projekty w ramach realizowanego pilotażu do Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, konkurs „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka 

pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 

2014”. Staramy się pozyskać wsparcie finansowe z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej 

osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Obecnie oczekujemy  

na wyniki złożonych projektów. Złożone wnioski wynikają z działań realizowanych  

na terenie naszej gminy. Praca metodą organizowania społeczności lokalnej przynosi 

spektakularne efekty. W styczniu 2014 roku zawiązała się Grupa Inicjatywna Aktywne Borki 

(GIAB), która zrzesza grono osób z osiedla Borki w Tłuszczu, zagrożonego wykluczeniem 

społecznym. GIAB podjęło inicjatywę zmiany w swoim otoczeniu, odczuwa potrzebę 

integracji i poważnej zmiany terytorialnej (wyraźna granica pomiędzy osiedlem a resztą 

miasta-zmiana wizerunku tej części miasta, pozwoli zatrzeć te granice), społecznej (trudności 

społeczne związane z komunikacją społ., problemy wychowawcze), a także zmiany 

zawodowej. GIAB przy wsparciu organizatorów społeczności lokalnej, mieszkańców, 

przedsiębiorców oraz władz gminy ma szansę zrealizować wyznaczony cel . Dostrzegając 

potrzebę mieszkańców gm. Tłuszcz a także możliwości jakie możemy wykorzystać, 

kierujemy działania w stronę stworzenia spółdzielni socjalnej, mającą świadczyć usługi 

opiekuńcze a także organizującą park tematyczny „Miodzio Wioska”, powstający w Tłuszczu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu prowadząc obserwacje społeczne, wyznacza 

priorytet w kierunku powstania spółdzielni socjalnej. Podjęliśmy liczne działania,  

aby stworzyć park edukacyjny, stanowiący przedsiębiorstwo społeczne. W ramach „Miodzio 

Wioski” przewidujemy atrakcje dla dzieci i młodzieży (zapoznanie się z pszczelarstwem, 

organizacja „pszczelego oblotu Tłuszcza” m.in. zwiedzanie 100-u letnich uli znajdujących się 

w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, produkcję miodu, zajęcia w gospodarstwie 

agroturystycznym, itp.). Program Miodzio Wioski stwarza mieszkańcom możliwość  
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do spożytkowania prywatnych umiejętności.  Wykorzystujemy walory naszego regionu  

do reintegracji społeczno-zawodowej, pracujemy na zasobach-hafciarki przygotowują 

serwetki z motywem pszczół, sekcja decoupag’u różnego rodzaju pamiątki dla turystów, 

nawiązaliśmy współpracę z sąsiednimi sołectwami celem wykorzystania jak najszerszego 

obszaru gminy i jak największej liczby osób, aby oferta przedsiębiorstwa społecznego 

przyciągała liczne wycieczki. Zamysł podjętych działań sprowadza się do tego aby 

absolwenci KIS-u, posiadając już umiejętności zawodowe, ale jednocześnie przed podjęciem 

pracy, mieli szansę sprawdzić się na rynku pracy. Zatem Miodzio Wioska przede wszystkim 

stworzy miejsca pracy. 

 

 Rada Gminy Tłuszcz na bieżąco jest informowana o podejmowanych działaniach. 

Systematycznie pracujemy nad podniesieniem świadomości społecznej wśród władz 

samorządowych. Udowadniamy że efekt i pozytywny wymiar działań przynosi reintegracja 

społeczno-zawodowa oraz że należy unikać postaw pasywnych. 

 

5. Czy dotychczas zrealizowane działania wskazują na terminowe osiągnięcie celu 

głównego? Jakie są ewentualne zagrożenia?  

  

 Do obecnego momentu pilotaż MLW jest realizowany terminowo. W styczniu 2014 

zostało zorganizowane szkolenie zgodnie z harmonogramem projektu. Spotkanie poprowadził 

Pan Andrzej Trzeciecki – autorytet w dziedzinie pracy metodą OSL a także działalności KIS-

ów. Przedstawiciele ZSL również zorganizowali spotkanie, którego celem było wprowadzenie 

do wdrożenia modelu lokalnej współpracy. Podczas spotkania, zostały wypełnione ostateczne 

deklaracje przystąpienia do pilotażu, zawiązała się grupa ZSL, którzy zdecydowali się  

na lokalną współpracę. Animatorzy MLW nieustannie pracują w środowisku, spotykają się  

z prywatnymi przedsiębiorcami, liderami społecznymi, radnymi gminy, organizacjami 

samorządowymi. Na bieżąco jest uzupełniania biblioteczka MLW w nowe pozycje. 

Posiadamy zbiory w postaci ustaw, publikacji, informacji, książek, gazet, ale również 

fotografii (znaczna część biblioteczki zawiera unikatowe, pojedyncze egzemplarze 

materiałów, które zostały ofiarowane na rzecz działalności społecznej m.in. od pszczelarzy, 

którzy posiadają wydania, nie możliwe do zakupu, co dodaje wartości zbiorom). Średnio  

co dwa tygodnie (w zależności od potrzeby) spotyka się grupa osób pracujących nad 

uruchomieniem Miodzio Wioski. Animatorzy czuwają nad terminowością realizacji projektu, 

monitorują przebieg działań, dbają o przepływ informacji i koordynują organizację spotkań. 
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Największe zagrożenie stanowi termin szkolenia animatorów. W związku z opóźniającą się 

datą szkolenia, pojawiają się obawy czy czas, który zostanie po szkoleniu będzie 

wystarczający do realizacji kolejnych działań. 

 

6. Czy zaproponowane wytyczne realizacji pilotażu MLW są przydatne podczas 

realizacji celu głównego pilotażu?  

 

Niewątpliwie wytyczne realizacji pilotażu są przydatne. Jednakże zauważyliśmy potrzebę 

zmian, które nasuwają się razem z postępem realizacji. Mając możliwość przekazania sugestii 

w tym zakresie, widzimy potrzebę modyfikowania poszczególnych wytycznych. 

Dostosowanie kierunku do rozwoju pilotażu dałoby szansę na szerszą działalność w obrębie 

reintegracji społeczno-zawodowej. Wyznaczenie 20 urzędników do współpracy nie tworzy 

dla pilotażu optymalnych warunków działania. Zachodzi ogromna potrzeba uwzględnienia  

w pilotażu innych grup. Zdecydowanie brakuje wyznaczonego obszaru działania dla osób  

nie objętych wytycznymi. Na terenie gminy Tłuszcz grupami które inicjują działania rzecz 

reintegracji społeczno-zawodowej są przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy, którzy tworzą 

miejsca pracy, stwarzają warunki na rozwój zawodowy i chętnie współpracują z OPS Tłuszcz, 

UM Tłuszcz, UP Tłuszcz.  

 

7.Czy poprzez realizację wytycznych przybliżono się do osiągnięcia pierwszego celu 

szczegółowego pilotażu, tj. zwiększenia stopnia koordynacji usług reintegracji społeczno-

zawodowej oraz wzrost poziomu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi 

za pomoc i reintegrację społeczną a publicznymi służbami zatrudnienia na obszarze 

gminy, poprzez stworzenie MLW wraz z utworzeniem Regionalnych Platform 

Współpracy (RPW), jako partnerów (konsultantów) dla samorządu terytorialnego  

na szczeblu powiatu i województwa w realizacji zadań reintegracji społeczno-

zawodowej? Jakie działania podjęto, żeby ten cel osiągnąć?  

 

 14.03.2014 Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, przygotowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nowelizacja 

ustawy ma na celu zmianę wizerunku urzędów pracy, dostosowanie ich do potrzeb  

i oczekiwań bezrobotnych a także wymagań pracodawców. Zmiany rozpoczną się już przy 

pierwszym kontakcie z UP. Zarówno poszukujący pracy jak i poszukujący pracownika 

otrzyma wsparcie w postaci doradcy klienta. Bezrobotny zostanie wpisany do jednego  
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z trzech profili. W zależności od rodzaju profilu będą podejmowane poszczególne działania. 

UP dostosuje swoją ofertę do osoby poszukującej konkretnego zatrudnienia, inną do osoby 

poszukującej szkolenia czy też stażu, a inaczej będzie wyglądała praca z osobą długotrwale 

bezrobotną lub wykluczoną społecznie. W tym momencie zacieśnia się współpracy między 

Ośrodkami Pomocy Społecznej a Urzędami Pracy, ponieważ osoby długotrwale bezrobotne  

i wykluczone społecznie trafią do prywatnych agencji zatrudnienia lub do realizowanego 

wspólnie z OPS Programu Aktywizacji i Integracji. Pojawią się nowe narzędzia pracy, m.in. 

grant na telepracę, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub otwarcie działalności 

gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, programy regionalne, szkolenia organizowane  

w ramach trójstronnych umów szkoleniowych. Jest to kolejny powód, na konieczność 

prowadzenia KIS-u. Zależność wobec nadchodzącej zmiany przedstawiliśmy radnym  

gm. Tłuszcz, a także mieszkańcom. 

 

8. Czy dotychczas zrealizowane działania wskazują na terminowe osiągnięcie pierwszego 

celu szczegółowego? Jakie są ewentualne zagrożenia? 

 

 Osiągnięcie pierwszego celu szczegółowego przebiega zgodnie z harmonogramem. 

Stworzyliśmy fundament do wyboru podmiotu zatrudnienia socjalnego, realizujemy wytyczne 

związane z utworzeniem spółdzielni socjalnej. ZSL od kwietnia 2014 podejmuje prace  

nad wariantem utworzenia podmiotu zatrudnienia socjalnego oraz opracowania „Paktu  

na rzecz MLW”. Animatorzy MLW systematycznie uświadamiają lokalną społeczność o idei 

działalności KIS-ów a także o tym, jak ważna jest wzajemna współpraca i rozwój społeczno-

ekonomiczny.  

 

9. Czy zaproponowane wytyczne realizacji pilotażu MLW są przydatne podczas 

realizacji pierwszego celu szczegółowego? 

 

 W zakresie realizacji pierwszego celu szczegółowego, wytyczne realizacji pilotażu 

MLW są niezwykle przydatne. Nadaje to płynności działania i szczegółowo określa ramy 

czasowe, dzięki czemu istnieje łatwość nadania konkretnego kierunku pilotażowi.  

W realizacji powyższego celu udoskonalamy współpracę z Urzędem Pracy Filia w Tłuszczu 

ale również Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie.  
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10. Czy poprzez realizację wytycznych przybliżono się do osiągnięcia drugiego celu 

szczegółowego, tj. wzrostu świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania 

wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno-zawodową na obszarze 

gminy, poprzez promowanie dobrych praktyk, a także organizację kampanii 

informacyjno-promocyjnej. Jakie działania podjęto, żeby cel ten osiągnąć? 

 

 Od rozpoczęcia pilotażu MLW zarówno animatorzy, jak i ZSL pracują w środowisku  

nad wzrostem świadomości i edukacją społeczności lokalnej. Tworzymy sieć kontaktów 

społecznych z różnorodnymi instytucjami na poziomie gminnym i powiatowym. 

Podejmowane działania przynoszą widoczne rezultaty, odnieśliśmy sukces w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej, poprzez podjęcie zatrudnienia osób objętych aktywizacją 

w Bibliotece, Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Gospodarce Komunalnej, Centrum 

Konferencyjno-Bankietowym „Batory” w Tłuszczu. Współpracujemy z prywatnymi 

przedsiębiorcami, którzy wyrażają chęć współpracy i zatrudnienia osób objętych aktywizacją. 

Jesteśmy na etapie wzmacniania współpracy, zacieśniania kontaktów oraz promocji 

reintegracji społecznej i zawodowej. Przestawiamy potencjalnym pracodawcom informacje, 

dotyczące korzyści płynących ze wzajemnej współpracy. W promocji dobrych praktyk 

pomagają nam osoby, które podjęły już zatrudnienie przy naszej pomocy, przeszły proces 

ponownego wdrożenia na rynek pracy i chętnie uczestniczą w spotkaniach, opowiadając  

o swoich doświadczeniach i pozytywnych zmianach, podejmując zatrudnienie. Jako 

animatorzy MLW systematycznie pracujemy nad świadomością społeczeństwa w zakresie 

synergicznej współpracy wszystkich instytucji. Kampanie informacyjno-promocyjną 

realizujemy za pomocą umieszczania informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej 

gminy Tłuszcz oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, na portalach 

społecznościowych (facebook OPS Tłuszcz, miasta Tłuszcz, Punktu Pomocy Dziecku  

i Rodzinie w Tłuszczu) podczas spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu, zebrań 

Miodzio Wioski, spotkań Zespołu Synergii Lokalnej, a także Grupy Inicjatywnej Aktywne 

Borki. Na tym etapie zauważamy wśród instytucji wzrost odpowiedzialności za warunki  

na rynku pracy. Zmianie ulega postrzeganie osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych  

z rynku pracy. Nasze działania edukacyjne kierujemy nie tylko w stronę 

instytucji/przedsiębiorców zatrudniających, ale również do osób wykluczonych z rynku pracy 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Praca w środowisku wskazuje na ogromną 

potrzebę podejmowania inicjatyw o charakterze rewitalizacji społeczno-zawodowej. 
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11. Czy dotychczas zrealizowane działania wskazują na terminowe osiągnięcie drugiego 

celu szczegółowego? Jakie są ewentualne zagrożenia?  

 

 Osiągnięcie drugiego celu szczegółowego przebiega zgodnie z planem. Brak 

ewentualnych zagrożeń.  

 

12. Czy zaproponowane wytyczne realizacji pilotażu KIS są przydatne podczas 

realizacji drugiego celu szczegółowego? 

 

 Zaproponowane wytyczne są przydatne podczas realizacji drugiego celu 

szczegółowego. Jednakże chcielibyśmy wskazać na potrzebę działań w kierunku prywatnych 

przedsiębiorców. Mając możliwość pracy z prywatnymi przedsiębiorcami, jesteśmy 

przekonani że osiągnięcie drugiego celu szczegółowego nastąpiłoby szybciej i efektywniej. 

 

13. Jakie działania planowane są w nadchodzącym okresie sprawozdawczym ? 

 

W najbliższym czasie planujemy kontynuację powyższych zadań a także przede wszystkim: 

 realizację wytycznej „11”, tj. podjęcie decyzji o zatrudnieniu socjalnym – oszacowanie 

możliwości i obranie kierunku działań; 

 realizacja wytycznej „12”, tj. podjęcie działań w kierunku utworzenia podmiotu 

zatrudnienia socjalnego;  

 realizacja wytycznej „9” tj. przygotowanie wstępnej wersji dokumentu PAKT NA 

RZECZ MLW.  

 Mamy również nadzieję, że termin szkolenia animatorów nie ulegnie zmianie,  

i w związku z tym najbliższe działania zrealizujemy zgodnie z harmonogramem pilotażu. 

14. Jakie problemy utrudniają osiąganie zamierzonych celów? 

 Główny problem stanowi brak możliwości modyfikacji grupy docelowej pilotażu. 

Brakuje nam większych możliwości pracy z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach 

realizowanego pilotażu MLW. Posiadając obszar na działania skierowane do prywatnych 

właścicieli dóbr i usług, możliwości rewitalizacji społeczno-zawodowej dałyby dużo większy 

efekt. Gmina Tłuszcz równolegle rozwija współpracę między instytucjami na poziomie 

lokalnym ale również widzi i bardzo dobrze zna potencjał przedsiębiorców.  
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 15. Jakie problemy mogą utrudnić osiąganie celów w nadchodzącym okresie 

sprawozdawczym? 

 Największą trudność stanowi czas oczekiwania na szkolenie animatorów. Obawiamy 

się, że ten fakt znacząco wpłynie na jakość i terminowość realizowanych zadań. Termin 

szkolenia jest od nas niezależny. W związku z tym, kolejne działania będące  

w kompetencjach animatorów, również mogą ulec przesunięciu. 

16. Czy Zespół Synergii Lokalnej planuje zastosować jakieś nowe rozwiązania, które 

uzupełniają wytyczne realizacji pilotażu MLW ? 

 Pilotaż tworzy podwaliny dla przedsiębiorstwa społecznego jakim będzie Miodzio 

Wioska. Park tematyczny poświęcony pszczołom, miodom, ulom itp. umożliwi 

wykorzystanie lokalnego potencjału i kapitału do stworzenia oferty turystyczno-edukacyjnej 

dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Do chwili obecnej udało nam się zagospodarować teren 

Miodzio Wioski, opracować strukturę oferty a także określić harmonogram najbliższych 

działań. Miodzio Wioska będzie przedsiębiorstwem społecznym, przede wszystkim  

dla absolwentów KIS-u oraz mieszkańców gminy Tłuszcz, przy wykorzystaniu walorów 

regionalnych.  

17. Propozycja wytycznych, o które powinien zostać poszerzony katalog działań 

ukierunkowanych na osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych pilotażu. 

Wytyczne, które udoskonaliłyby osiągnięcie celów w pilotażu: 

 modyfikacja grupy odbiorców w trakcie trwania pilotażu 

 poszerzenie organizacji odpowiedzialnych za synergiczne działanie o lokalnych 

przedsiębiorców – skierowanie w ich stronę działań pilotażowych 

 poszerzenie budżetu projektu o środki finansowe na obsługę i organizację pilotażu 

 możliwość przeprowadzenia wykładu przez profesjonalnego 

wykładowcę/szkoleniowca 

 rzetelny kontakt z kierownikiem projektu z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 

Powyższe propozycje są wynikiem diagnozy społecznej i obserwacji prowadzonej przez 

animatorów pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy. 


