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Pytanie Odpowiedź 

1 9.1 

W związku, że dla osób będących w pieczy zastępczej i 
opuszających te pieczę niemierzony  jest wskaźnik społeczno –
zatrudnieniowy? Czy mierzone jest w tej grupie wskaźnik 
dotyczący podniesienia  kwalifikacji po opuszczeniu programu? 
 

Dla osób będących w pieczy zastępczej i opuszających te pieczę 
niemierzony  jest wskaźnik społeczno –zatrudnieniowy. Natomiast w 
przypadku, gdy projekt obejmuje wsparcie w postaci szkoleń prowadzących 
do uzyskania kwalifikacji zawodowych i zostaną one zweryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy i 
uzyskanych kwalifikacji oraz będą potwierdzone rozpoznawalnym i 
uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży dokumentem wskaźnik 
dotyczący podniesienia  kwalifikacji po opuszczeniu programu powinien być 
monitorowany również odnośnie osób będących w pieczy zastępczej i 
opuszających te pieczę. 
 

2 9.1 

W nawiązaniu do konkursu w ramach Działania 9.1 proszę o 
odpowiedź w następujących kwestiach: 
 
1. W ramach konkursu przewidziano 2 typy projektów: 
- 1 typ -Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 
oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy 
międzysektorowej. 
- 2 typ -Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 
 
Czy w ramach I typu projektu możliwa jest realizacja wsparcia 
wyłącznie w formie PAI? Czy w ramach II typu projektu 
realizacja wsparcia musi nastąpić wyłącznie w ramach 
KIS/CIS/ZAZ/WTZ. 
 
 

W ramach I typu projektu realizacja wsparcia wyłącznie w formie PAI dotyczy 
przypadku wsparcia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu 
pomocy. Wsparcie jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i 
Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach projektu istnieje również 
możliwość realizacji działań uzupełniających do PAI, wg decyzji 
Wnioskodawcy. Niemniej jednak zauważyć również należy, że osób 
oddalonych od rynku pracy nie należy utożsamiać jedynie z osobami 
zakwalifikowanymi do III profilu pomocy. Wsparcie w ramach niniejszego typu 
projektu należy skierować do osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, a 
więc takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia na podstawie 
innych przesłanek wykluczających i wpisują się w definicję osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z Wytycznymi Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 
i EFRR na lata 2014-2020.Utożsamianie osób najbardziej oddalonych od 
rynku pracy z osobami zakwalifikowanymi do III profilu pomocy jest 
najprostszym sposobem identyfikowania tej grupy w oparciu o obowiązujące 
przepisy, (ale nie jedynym). 

 
W ramach II typu projektu wsparcie polega przede wszystkim na usługach 
reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej, która ma na celu integrację 
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społeczną oraz przygotowanie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy i w 
PES. Tym samym realizacja wsparcia nie musi nastąpić wyłącznie w ramach 
KIS/CIS/ZAZ/WTZ. 
 
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach tego typu operacji 
świadczone będzie następujące wsparcie:  
· diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;  

· usługi reintegracji społecznej i zawodowej świadczone przez CIS i KIS;  

· tworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących 
lub nowo powstających CIS i KIS;  

· usługi aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ (zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), w tym usługi asystenckie oraz inne 
usługi aktywnej integracji (np. usługi trenera pracy) umożliwiające uzyskanie i 
utrzymanie zatrudnienia oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i 
zawodowych, pozwalających uzyskać i utrzymać zatrudnienie w 
szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;  

· wsparcie usług rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w 
ZAZ, w szczególności poprzez zwiększenie liczby osób z 
niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością 
objęcia tych osób usługami aktywnej integracji oraz wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w 
postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób 
zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku 
pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;  

· wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez  
wsparcie nowych osób w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji lub 
wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług 
aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie 
uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na 
otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;  

· tworzenie u pracodawców miejsc pracy dla osób z  
niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z 
niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami;  
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· poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;  

· trening kompetencji i umiejętności społecznych;  

· poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;  

· kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę 
kwalifikacji;  
oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne 
systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: 
mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów 
aktywności lokalnej. 
 
 

3 9.1 

Kryterium dostępu 8 brzmi: "Wnioskodawca zapewnia, że usługi 
aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, a 
także usługi asystenckie, będą realizowane wyłącznie przez 
osoby przygotowane/podmioty wyspecjalizowane w tym 
zakresie." opis kryterium wskazuje, że usług aktywnej integracji 
o charakterze społecznym i zawodowym muszą być realizowane 
przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie, w 
szczególności CIS, KIS, ZAZ,WTZ oraz podmioty ekonomii 
społecznej. Czy Wnioskodawca, który jest firmą prywatną i 
jednocześnie jest instytucją szkoleniową oraz agencją 
zatrudnienia będzie mógł sam realizować usługi o charakterze 
społecznym i zawodowym bez partnerstwa/zlecenia wskazanym 
podmiotom, czy może realizować usługi o charakterze 
zawodowym (jest instytucją szkoleniową i agencją zatrudnienia) 
a usługi o charakterze społecznym np. zlecić wskazanym 
instytucjom/osobom przygotowanym. 

 
 

Jeżeli Wnioskodawca będący firmą prywatną jest wyspecjalizowany w 
realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym może sam 
realizować te usługi. Natomiast realizacja usług o charakterze społecznym 
może odbywać się na podstawie porozumienia, zlecenia usługi lub 
partnerstwa projektowego z podmiotem wyspecjalizowanym w szczególności 
CIS, KIS, ZAZ,WTZ oraz podmioty ekonomii społecznej/osobom 
przegotowanym. 
Jeśli Wnioskodawca wykazuje również doświadczenie w zakresie realizacji 
usług społecznych to mógłby realizować je samodzielnie. 
 
 
 
 

4 9.1 

Kryterium dostępu 12 brzmi: "Wnioskodawca zobowiązuje się do 
współpracy z akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 
Społecznej działającym w subregionie, w którym realizowany 
jest projekt." - czy w ramach zobowiązania należy z OWES na 
etapie składania wniosku założyć partnerstwo, umowę 
współpracy czy wystarczy informacja, że w trakcie realizacji 
projektu będzie prowadzona współpraca z OWES i w przypadku 
potrzeby/diagnozy kierowani tam będą uczestnicy. 
 

W celu spełnienia kryterium 12 Wnioskodawca może zawiązać partnerstwo z 
OWES aczkolwiek nie jest to wymagane. Zawarcie we wniosku o 
dofinansowane deklaracji Wnioskodawcy zobowiązujące do współpracy z 
akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w 
subregionie, w którym realizowany jest projekt będzie uznane za spełnienie 
kryterium. 
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5 9.1 

Kryterium dostępu 14 brzmi: "W przypadku realizacji 1 typu 
projektu Wnioskodawca zapewnia, że co najmniej 50% 
uczestników przystępujących do udziału w projekcie projektu ma 
przypisany III profil pomocy i ich aktywizacja zawodowa odbywa 
się przy współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy z 
zastosowaniem Indywidualnego Planu Działania, a uczestnicy 
projektu, którzy nie są zarejestrowani w powiatowym urzędzie 
pracy, po zakończeniu projektu obligatoryjnie dokonają 
rejestracji (o ile mogą jej podlegać)." Czy przez współpracę z 
PUP należy rozumieć współpracę formalną np. jako partner w 
projekcie lub podpisana umowa o współpracy czy wystarczy 
deklaracja współpracy 
 

W celu spełnienia kryterium 14 Wnioskodawca może: 
- zawiązać partnerstwo z PUP; 
- zawrzeć umowę o współpracy; 
- zawrzeć we wniosku o dofinansowane deklaracje o realizacji działań przy 
współpracy z PUP w sytuacji, gdy co najmniej 50% uczestników 
przystępujących do udziału w projekcie projektu ma przypisany III profil 
pomocy. 
W przypadku 1 typu projektu wymagane jest objęcie wsparciem min. 50% 
uczestników posiadających III profil (kryterium dostępowe), na etapie 
wnioskowania o dofinansowanie należy zawrzeć informacje o współpracy z 
PUP.  
 
 
 

6 9.1 

Kryterium dostępu nr 16 brzmi: "W przypadku realizacji 1 typu 
projektu Wnioskodawca zapewnia że jest on realizowany w 
partnerstwie, obejmującym co najmniej po jednym podmiocie z 
poniższych grup: 
1. podmioty publiczne pomocy i integracji społecznej lub rynku 
pracy,  
2. podmioty niepubliczne pomocy i integracji społecznej lub 
rynku pracy,  
3. przedsiębiorstwa prywatne lub przedsiębiorstwa społeczne, 
zapewniającym kompleksowe wsparcie uczestników." 
Czy oprócz Wnioskodawcy musi w projekcie być parter z każdej 
grupy (Wnioskodawca +3 partnerów), czy jeżeli Wnioskodawca 
spełnia kryteria jednej z grup może dołączyć 2 partnerów z 
pozostałych grup i kryterium zostanie spełnione? 
 
 

Jeżeli Wnioskodawca spełnia kryteria jednej z grup może w ramach projektu 
zawiązać partnerstwo z dwoma z pozostałych grup. Kryterium zostanie 
uznane za spełnione. 
Kryterium dotyczy cech partnerstwa, jako całości – wnioskodawca i partnerzy, 
każdy reprezentować powinien jeden sektor 

7 9.1 

Kryterium dostępu nr 18 brzmi: "W przypadku realizacji 2 typu 
projektu Wnioskodawca zapewnia współpracę w zakresie 
rekrutacji uczestników z właściwym terytorialnie ośrodkiem 
pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie lub 
powiatowym urzędem pracy oraz zobowiązuje się do 
informowania tych podmiotów o udzielonych uczestnikowi 
formach wsparcia." Czy współpraca powinna zostać zapewniona 
w sposób formalny (partnerstwo w projekcie, umowa o 
współpracy) czy wystarczająca będzie deklaracja, że będzie 
prowadzona współpraca 
 

W celu spełnienia kryterium 18 Wnioskodawca może: 
- zawiązać partnerstwo; 
- zawrzeć umowę o współpracy; 
- zawrzeć we wniosku o dofinansowane deklaracje o realizacji działań 
rekrutacyjnych z właściwym terytorialnie ośrodkiem pomocy społecznej, 
powiatowym centrum pomocy rodzinie lub powiatowym urzędem pracy oraz 
zobowiązanie do informowania tych podmiotów o udzielonych uczestnikowi 
formach wsparcia 
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