„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy - Pilotaż”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w 2013
roku było inicjatorem złożenia wniosku na realizację pilotażowej części projektu
„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji
rynku pracy - Pilotaż”.
03 lutego 2014 r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim reprezentowanym przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a Powiatowym Urzędem Pracy
w Tarnowskich Górach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowskich
Górach, Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Ośrodkiem TOTU,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowicach, NZOZ CARITAS, Zespołem Szkół
Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach oraz Fundacją Świadomi
Rodzice w Tarnowskich Górach zostało podpisane porozumienie o współpracy
w ramach realizacji Pilotażu Projektu. Głównym celem Projektu jest utworzenie
skoordynowanego

systemu

współpracy

instytucjonalnej

wobec

rodzin

zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania
w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu
świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych
instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Część pilotażowa
jest realizowana poprzez pomoc dziesięciu wybranym rodzinom wielodzietnym,
znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, korzystającym z systemu
świadczeń pomocy społecznej. Na potrzeby realizacji Projektu został powołany
Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) oraz Mobilna Grupa
Interdyscyplinarna (MGI), w skład których wchodzą pracownicy instytucji
z powiatu tarnogórskiego oraz osoby posiadające wiedzę i doświadczenie
niezbędne do spożytkowania w działaniach na rzecz takich właśnie rodzin.

Wsparcie realizowane jest w ramach czterech modułów: prozatrudnieniowego,
społecznego

i integracyjnego, rodzinnego

oraz

sportowo-kulturalnego.

Zakres pomocy w ramach modułów określił PZKW oraz MGI po dokonaniu
oceny sytuacji rodzin oraz sporządzeniu diagnozy potrzeb.
Jednym z elementów realizacji projektu jest przygotowanie informacji przez
PZKW dla wszystkich pracowników instytucji biorących udział w pilotażu nt.
zawartych porozumień w celu efektywniejszej realizacji swoich usług.

Z przedstawionych przez instytucje wychodzące w skład PZKW informacji,
stwierdzić należy, iż zawarto wiele porozumień regulujących współpracę
na poniżej przedstawionych polach działania:
1. Problemów opiekuńczo-wychowawcze
2. Przemocy jak również pracy ze sprawcami
3. Aktywizacji i integracji społecznej
4. Partnerstwa na rzecz zatrudnienia
5. Przeciwdziałania uzależnieniom
6. Pomocy postpenitencjarnej
7. Zapobiegania bezrobociu
8. Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
9. Ochrony zdrowia
10. Pomocy psychologicznej
11. Platformy informatycznej

Zestawienie Porozumień zawartych pomiędzy instytucjami, będących członkami Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę powołanego w ramach
realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - Pilotaż”, a innymi instytucjami i
organizacjami działającym na rzecz wspólnych klientów.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH
lp. Instytucja,
inicjator
porozumienia

Partner
w porozumieniu

Cel porozumienia

Okres na jaki zawarto porozumienie

1.

PCPR
PUP Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry

Realizacja zadań na rzecz aktywnej integracji wynikającej z realizacji Od 1.05.2009r na czas nieokreślony
projektu systemowego w tym:
wymiana informacji o klientach, realizowanych działaniach, projektach,
o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, upowszechniania
informacji o organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego,
upowszechnianie ofert pracy, wykorzystania nowych form pomocy
społecznej i samopomocy

2.

PCPR
PUP Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz młodzieży Od 10.04.2008r na czas nieokreślony
usamodzielniającej się przebywającej w opiece zastępczej oraz
aktywizacji zawodowej rodzin biologicznych i rodzin zastępczych

3.

PCPR
Areszt Śledczy
Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach

Porozumienie w sprawie realizacji na terenie Aresztu Śledczego Od 24.1.2008r na czas nieokreślony
programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy

4.

PCPR
Stowarzyszenie „Centrum
Tarnowskie Góry Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych

Zbudowanie partnerstwa pomiędzy organizacją pozarządową a Od 14.01.2010r na czas nieokreślony
jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego na rzecz - pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, integracji społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych i rozwoju wolontariatu

5.

PCPR
Instytucje realizujące Projekt
Tarnowskie Góry "Schematom STOP!
Wspólne działania instytucji
pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy pilotaż"

Stworzenia skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej Od 1.01.-31.01.2015r
wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu
bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i
niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także
do testowego wypracowania nowych instrumentów rodzinnej
aktywizacji i integracji społecznej

PUP, MOPS Tarnowskie
Góry, OPS Ożarowice,

TOTU, PPPP, Caritas,
Zespół Szkół Budowlano –
Architektonicznych,
Fundacja „Świadomi
rodzice”
6.

PCPR
OPS Ożarowice,
Tarnowskie Góry MOPS Miasteczko Śląskie,
OPS Tworóg,
OPS Zbrosławice,
MOPS Radzionków,
OPS Świerklaniec

Współpraca oparta na pracy w zespołach celowych, na rzecz
rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

bezterminowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH
lp. Instytucja – Partner
Inicjator
w porozumieniu
Porozumienia
1. PUP
Areszt Śledczy

Cel porozumienia

Okres na jaki zawarto porozumienie

Aktywizacja zawodowa osadzonych w celu ułatwienia im społecznej
readaptacji i przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa.

2. PUP –Lider

Przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i dezintegracji społecznej
poprzez rozwój społeczno-gospodarczy, edukację oraz aktywizację
zawodową społeczności lokalnej.
TPnRZ działa na zasadzie lokalnej grupy partnerskiej. Członkowie
zobowiązują się do wspólnego działania na rzecz aktywizacji zawodowej
społeczności lokalnej. Aktywizacja społeczno-zawodowa realizowana
będzie w szczególności poprzez działania społeczne oraz wspólne
tworzenie i wdrażanie projektów prozatrudnieniowych. Członkowie
partnerstwa należący do sektora środków masowego przekazu wspierają
działania podejmowane w ramach partnerstwa poprzez upowszechnianie
informacji szerokiemu gronu odbiorców. Decyzje o realizacji danego

14.03.2007 r.
Bezterminowo
- przeprowadzenie 2 kursów rocznie, składające się
z 4 spotkań z osadzonymi, w zależności od potrzeb.
09.07.2008 r.
Bezterminowo

Porozumienia
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podmiotów działających na
lokalnym rynku pracy:

Powiat Tarnogórski
Miasto Tarnowskie Góry
Miasto Radzionków
Miasto Kalety
Miasto Miasteczko Śląskie
Gmina Tworóg
Gmina Zbrosławice
Gmina Krupski Młyn
Gmina Świerklaniec
Gmina Ożarowice
Rada OPZZ Powiatu Tarnogórskiego

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Powiatu działania i uczestnictwa w nim podejmują każdorazowo poszczególni
Tarnogórskiego
partnerzy. Szczegółowy zakres udziału partnerów skupionych w
Wolny Cech rzemiosł Różnych i
partnerstwie w realizacji konkretnych działań społecznych
Przedsiębiorców
i projektów zostaje każdorazowo określony w momencie podjęcia
Izba Przemysłowo- Handlowa Tarnowskie
Góry
działania.
Inkubator Przedsiębiorczości
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Stowarzyszenie „Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych” w Tarnowskich
Górach
Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień,
Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej
(TOTU)
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek
Śląski” Tarnowskie GóryMiejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich
Górach
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ożarowice
Ośrodek Pomocy Społecznej Świerklaniec
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kalety
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tworóg
Ośrodek Pomocy Społecznej Radzionków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zbrosławice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Krupski Młyn.
Powiatowy Urząd Pracy

3. PUP

PCPR

4. PUP

Miasto Kalety
Miasto Radzionków
Miasto Miasteczko Śląskie
Gmina Tworóg
Gmina Ożarowice
Gmina Świerklaniec
Ośrodki Pomocy Społecznej w
powiecie tarnogórskim

5. PUP

Współpraca przy realizacji zadań służących integracji ze środowiskiem w 10.04.2008 r.
usamodzielnianiu się młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych Bezterminowo
bądź w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w zakresie wyboru
drogi zawodowej jak również aktywizacji zawodowej rodzin
biologicznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Realizacja zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, a
Od 2003 roku.
zwłaszcza upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o
usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach oraz pomoc
bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu pełnej informacji z
zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Porozumienie zawarte w celu zapewnienia sprawnej wymiany informacji 27.08.2013 r. na czas nieokreślony
dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych

w PUP i korzystających z pomocy OPS.
SEPI – platforma komunikacyjna umożliwiająca dwukierunkową
wymianę danych dotyczących beneficjentów rynku pracy i pomocy
społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŻAROWICACH

lp. Instytucja –
Inicjator
Porozumienia

Partner
w porozumieniu

Cel porozumienia

Okres na jaki zawarto porozumienie

1. Urząd Gminy
Ożarowice

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ożarowicach

na czas nieokreślony

2 Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Ożarowicach

Stowarzyszenie ,,Centrum
Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych”
w Tarnowskie Góry

Praca w Zespole Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w celu zwiększenia skuteczności
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Współpraca na rzecz realizacji projektu ,,Klub Integracji Społecznej
drogowskazem przedsiębiorczości -edycja 2014 ”

10.02.2014r do

31.12.2015r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

lp. Instytucja,
organizacja
Partner
wchodząca w skład w porozumieniu
PZKW
1.
Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Współpraca na rzecz realizacji projektu „Klub Integracji
Społecznej…”. Pracownicy socjalni MOPS kierują osoby
niepełnosprawne i bezrobotne do udziału w zajęciach KUBU
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

MOPS
Tarnowskie Góry

Tarnogórski Ośrodek
Terapii Uzależnień,
Profilaktyki i Pomocy
Psychologicznej SP ZOZ

przeprowadzania wywiadu środowiskowego

Czas nieokreślony

MOPS
Tarnowskie Góry

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ANIMED

przeprowadzania wywiadu środowiskowego

Czas nieokreślony

4.
MOPS
Tarnowskie Góry

Areszt Śledczy w
Tarnowskich Górach

5.

6.

Okres na jaki zawarto porozumienie

MOPS
Tarnowskie Góry
2.

3.

Cel porozumienia

MOPS
Tarnowskie Góry
MOPS
Tarnowskie Góry

Działania edukacyjno – informacyjne. Na wniosek Zakładu
Karnego wyznaczony pracownik socjalny prowadzi prelekcję,
spotkanie informacyjne na temat form pomocy z jakich może
więzień wychodzący na wolność skorzystać.

10.02.2014 r. – 31.12.2015 r.

Czas nieokreślony

Powiatowy Urząd Pracy

Współpraca na rzecz projektu systemowego
współfinansowanego przez EFS „AWANS…”. Pracownicy
MOPS realizujący projekt zwracają się do PUP o potwierdzenie
statusu na ryku pracy osoby uczestniczącej w projekcie.

03.02.2014r. – 30.06.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy

Wymiana informacji na temat osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP i korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej.

nieokreślony

TARNOGÓSKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ, PROFILAKTYKI I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ SPZOZ

Cel porozumienia
Instytucja,organizacj Partner
w porozumieniu
a wchodząca w
skład PZKW
TOTU
wszystkie gminy Powiatu
PProzumienie na realizację programu „FreDgoes net”
Tarnogórskiego oraz szkoły
Program wczesnej interwencji wobec młodzieży
podstawowe, gimnazjalne
eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.
i ponadgimnazjalne, policja.

wszystkie gminy Powiatu
Tarnogórskiego

Porozumienie na realizację programu zdrowotnego dla osób
uwikłanych we współuzależnienie oraz przemoc domową.

wszystkie gminy Powiatu
Tarnogórskiego

Porozumienie na realizację programu zdrowotnego dla dzieci
dyslektycznych i z ADHD.

wszystkie gminy Powiatu
Tarnogórskiego

Porozumienie na realizacje programu zdrowotnego dla osób
pijących szkodliwie – program redukcji szkód.

wszystkie gminy Powiatu
Tarnogórskiego

Porozumienie na realizację programu zdrowotnego dla osób
uzależnionych od alkoholu, po terapii własnej – program
zapobiegania nawrotom picia

wszystkie gminy Powiatu
Tarnogórskiego

Porozumienie na realizację programu zdrowotnego dla osób
z syndromem DDA (dorosłe dzieci alkoholików)

Okres na jaki zawarto porozumienie

