
 
Człowiek - najlepsza inwestycja 

 
 



 Projekt „SUWAK” – innowacyjna metoda kontraktowania usług 

społecznych na rzecz dzieci  

realizowany jest w ramach  

Poddziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego,  

Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, 

 Priorytetu V Dobre rządzenie  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  
 



OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

 Projekt „SUWAK” – innowacyjna metoda kontraktowania usług 

społecznych na rzecz dzieci 

 realizowany na terenie województwa podkarpackiego  

 od 01.03.2012r. do 28.02.2014r.,  

 Realizatorzy: Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej 

„INTEGRACJA” – Lider;   

 Partnerzy: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz 

Gmina Zaleszany i służy wypracowaniu oraz przetestowaniu 

modelowego rozwiązania kontraktowania usług społecznych na rzecz 

dzieci. 



IDEA SUWAK-a 

Wypracowanie oraz przetestowanie modelowego 

rozwiązania kontraktowania usług społecznych na 

rzecz dzieci. 



Główny cel projektu 

 

 

 Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji 

Pozarządowych z województwa podkarpackiego w obszarze rozwoju 

narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych, w 

ramach dziennego wsparcia dzieci i młodzieży korzystających z 

placówek wsparcia dziennego (PWD) – świetlice, kluby, ogniska, itp., 

poprzez opracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, 

analizę efektywności usług i ich upowszechnienie. 
 

 

 

CEL PROJEKTU 



Skąd pomysł? 

 

 

 

 

 

 
 

1. USTAWOWE  

Ustawa o wsparciu rodziny – stan obecny: 

   brak precyzji - wskazuje formy prowadzenia PWD, lecz nie wyjaśnia dokładniej co 

każda z form oznacza. 

 EFEKT  

- Utrudnienia w realizacji zadań własnych samorządom gmin i powiatów (JST) w 

prowadzonych przez nich PWD, 

-  Utrudnienia w planowaniu działań przez podmioty niepubliczne, najczęściej NGO, jak 

również przez podmioty gospodarcze występujący do władz gmin o wpis zakładanej PWD do 

ewidencji.  



CHAOS 



REMEDIUM NA CHAOS 

CO DAJE SUWAK?: 

1. Porządkuje stan PWD, m.in. poprzez jasno i 

precyzyjnie określone ramy funkcjonowania 

placówek oraz ich standaryzację, 

 

 

2. Wskazuje możliwości kontraktowania usług na 

rzecz dzieci (współpraca JST z NGO) 

 



ETAPY REALIZACJI 

 

• Opracowanie standardów PWD – od marca do 

października 2012 

 

• Przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, analizę 

efektywności proponowanych usług i ich 

upowszechnienie – od stycznia 2013 do lutego 2014. 

 



GRUPA DOCELOWA 

Użytkownicy : 

 

 

 - placówki świadczące wsparcie ogólne (praktyczne „miejsce spotkań”) i bardziej 

specjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży (świetlice/kluby środowiskowe), 

 

- 60 przedstawicieli NGO z województwa podkarpackiego, którzy skorzystają ze wsparcia 

- w tym 15 osób z kadry zarządzającej i 45 opiekunów placówek wsparcia dziennego 

oraz liderów NGO zainteresowanych usługami z zakresu PWD, 

 

- 40 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, z czego 20 osób to 

przedstawiciele władz i 20 osób to pracownicy odpowiedzialni za współpracę z NGO. 

 

 

Wskazani użytkownicy będą uczestniczyć w badaniach diagnostycznych, cyklu szkoleń, a 

następnie wdrażać produkty w ramach kontraktowania usług dla placówek wsparcia 

dziennego. 



GRUPA DOCELOWA 

Odbiorcy : 

 
 

- odbiorcami projektu będzie 100 osób uczących się (w tym 60 dziewcząt i 40 

chłopców). Będą to uczestnicy zajęć w PWD w 10 gminach. 

 

 

 

 

Odbiorcy włączeni zostaną do projektu na etapie badań diagnostycznych, 
testowania i ewaluacji.  



SUWAK – EFEKTY 

  

1. Standardy funkcjonowania PWD 

i kontraktowania usług przez JST 

 

1. Podręczniki  dla NGO i JST 

   



- organizacje pozarządowe (NGO) 

Pojęcie organizacji pozarządowych zawiera podmioty 

wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

- jednostki samorządu terytorialnego (JST)  

Samorząd terytorialny rozumiany jest tu jako organ 

uchwałodawczy, wykonawczy oraz podległe mu 

jednostki 

ADRESACI PODRĘCZNIKÓW 



Podręcznik DLA NGO 

Zawiera określenie standardów placówek wsparcia dziennego 

w zakresie: 

• zasad rekrutacji uczestników placówki,  

• metod diagnozy uczestników,  

• organizacji pracy placówki,  

• kompetencji kadry  

• narzędzi ewaluacji wewnętrznej.  



Podręcznik DLA JST 

Zawiera standardy kontraktowania usług: 

• podstawy prawne, 

• partycypacyjne metody diagnozy środowiska lokalnego,  

• procedury kontraktowania usług społecznych przez 

samorządy,  

• platformę współpracy i rolę animatora/koordynatora,  

• narzędzia ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez 

samorząd, 

• kilkuletnie programy współpracy samorządu i organizacji 

pozarządowych,  

 



INNOWACYJNOŚĆ SUWAKA 

 

 

1. Umożliwi JST rozeznanie czy można daną usługę od NGO 

zakontraktować, ponieważ spełnia wymagania odpowiedniej 

formy i czy jest zgodna z zadaniami strategii i programów 

społecznych gminy. 

 

2. Pozwoli organizacjom pozarządowym zaplanować pracę 

PWD tak, aby spełnić oczekiwania wynikające z diagnozy 

potrzeb dzieci w gminie i możliwości placówki. 



3 wymiary innowacyjności suwaka 

 

1. SUWAK jako skala dla Placówek Wsparcia 

Dziennego 

 

1. SUWAK jako połączenie potrzeb z możliwościami  

 

2. SUWAK jako platforma współpracy NGO  

i JST w temacie kontraktowania usług społecznych 

na rzecz dzieci i młodzieży 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


