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Kontekst merytoryczny produktów finalnych (PF) w 3 modelu interwencji  
CELEM PROJEKTU było opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnego produktu, 
służącego poprawie sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia w woj. podlaskim do marca 2015 roku. 
Tak sformułowany cel ogólny projektu został pozytywnie zweryfikowany w trakcie realizacji projektu w 
trakcie badań i testów a cel strategii wdrażania pozostał tożsamy z celem projektu określonym we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźnikiem celu jest implementacja 3 modeli interwencji 
wykorzystujących 8 produktów finalnych w praktykę gmin objętych upowszechnianiem 
poprzez wdrożenie komplementarnej Strategii tworzenia i finansowania ZMP (dodatkowo produkt 9): 

 
W UJĘCIU RYNKOWYM celem projektu było zwiększenie podaży i popytu na pracę i kompetencje 
związane z ZMP, poprzez uwzględnienie w modelowej strategii komplementarnych działań kierowanych do 
osób bezrobotnych i przyszłych pracowników ZMP (edukacja i doradztwo zawodowe, predyspozycje, 
zadania, profile kompetencyjne i opisy stanowisk ZMP) oraz do pracodawców kreujących ZMP 
(doradztwo biznesowe, poradniki i narzędzia ekonomiczne). Tak rozumiany cel, nie ogranicza się do 
stworzenia kilku miejsc pracy w gminach objętych testem, lecz do wdrożenia wieloletniej i długofalowej 
strategii promowania ZMP w woj. podlaskim w obszarze zbiórki baterii i ZSEE (a w wyniku testu także 
ubrań i nakrętek) oraz biomasy, rozumianej jako kreowanie warunków do zatrudnienia na ZMP.  

INNOWACJĄ projektu jest  integrowanie w jednym modelu komplementarnych działań związanych 
z tworzeniem ZMP. Z jednej strony mamy działania zwiększające popyt na pracę i kompetencje 
ZMP (związane z argumentami ekonomicznymi czy biznesowymi dla PRACODAWCÓW) z drugiej zaś 
strony działania zwiększające podaż nowych kompetencji zawodowych ZMP, gotowość do 
świadczenia pracy w zakresie nowych usług i produktów związanych z zieloną gospodarką (związane z 
kompetencjami, edukacją i rozwojem zawodowym PRACOWNIKÓW). Całość spina trzeci obszar 
(LOKALNE PARTNERSTWO) związany z kreowaniem lokalnych warunków dla ZMP: 
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3 POZIOMY INTERWENCJI wymagają odrębnych instrumentów RYNKU PRACY kierowanych 
zarówno do pracowników (osób bezrobotnych) jak też pracodawców (MSP) czy lokalnych samorządów i 
instytucji rynku pracy (JST, NGO). Dla trzech poziomów inicjowania ZMP przewidziano odmienne działania 
i dostosowane do nich produkty finalne kierowane do trzech grup UŻYTKOWNIKÓW innowacji      
(9 produktów) odpowiadających 3 wskazanym obszarom, według poniższego schematu:   

 
INNOWACYJNOŚĆ projektu wynika z dedykowania 3 poziomów interwencji 3 grupom odbiorców i 
użytkowników. W praktyce rynku pracy brak jest tego typu rozwiązań, a przedsięwzięcia ograniczają się do 
ogólnych działań promocyjnych kształtujących popyt na zielone produkty i usługi. Równoległe zwiększanie 
podaży pracy (nowych kompetencji zawodowych, w szczególności przedsiębiorczych) wspiera rozwój 
zielonej gospodarki, która z jeszcze większą siłą (na zasadzie efektu kuli śnieżnej) kreuje popyt na prace w 
ZMP. Kolejnym aspektem innowacji na poziome modelu, jest wybór kluczowych użytkowników 
innowacji dla każdego z 3 poziomów interwencji (NGO w zakresie kształtowania i rozwoju kompetencji, 
postaw i wiedzy; MSP w zakresie biznes planów i analiz finansowych nowych przedsięwzięć oraz JST w 
zakresie animowania lokalnych akcji, kampanii i wieloletniej współpracy trzech sektorów w zakresie baterii, 
ZSEE i biomasy). Dopasowanie konkretnych użytkowników do poszczególnych poziomów wdrożenia ZMP 
istotnie zwiększa możliwości zastosowania w praktyce zaproponowanego modelu.  

ZIELONA GOSPODARKA w dobie kryzysu gospodarczego traktowana może być jako wymyślna idea 
lub kosztowny kaprys bogatych społeczeństw, na który nie stać gospodarek rozwijających się. Tymczasem 
wdrażanie postulatów zielonej gospodarki może w rzeczywistości okazać się jedynym, dostępnym w czasie 
spowolnienia, instrumentem ożywiania rynku pracy, kreowania popytu na nowe kwalifikacje zawodowe, 
produkty i usługi, kojarzone z oszczędnością, obniżaniem kosztów życia i produkcji. Zielone miejsca 
pracy - ZMP związane z wdrażaniem zasad zielonej gospodarki mogą być szansą zawodową dla osób 
pozostających dziś poza rynkiem pracy, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób po 50 roku życia 
oraz osób bezrobotnych na obszarach wiejskich, gdzie zielony sektor gospodarki ma naturalne warunki 
wzrostu. W takim ujęciu ZMP leżą w obszarze zainteresowań nie tylko ekologów czy ekonomistów, ale 
także specjalistów instytucji doradczych i szkoleniowych, publicznych służb zatrudnienia czy samorządów 
lokalnych. Poszukiwanie instrumentów promocji zielonych miejsc pracy, a w szczególności kreowania 
popytu na zielone kompetencje, usługi i produkty staje się wyzwaniem dla instytucji rynku pracy. Wyzwanie 
to zyskuje na randze w kontekście nowej strategii województwa podlaskiego na lata 2014-2020, w której 
zieloną gospodarkę wskazano jako strategiczny obszar rozwoju regionu wymagający wsparcia poprzez nowe 
instrumenty i modele interwencji. 
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BADANIA i EWALUACJA przeprowadzone w ramach projektu w formie współpracy ponadnarodowej, 
eksperymentu społecznego z udziałem 5 gmin oraz w drodze ewaluacji zewnętrznej wypracowanych 
rozwiązań potwierdzają przyjęty powyżej sposób rozumowania, wskazując liczne przykłady kreowania 
nowych miejsc pracy w związku z realizacją postulatów zielonej gospodarki. Dobre praktyki zagraniczne 
dowodzą występowania w praktyce sprzężenia zwrotnego - zielona gospodarka kreuje nowe miejsca pracy i 
popyt na nowe kompetencje, z drugiej zaś strony edukacja zawodowa i podaż nowych kwalifikacji 
zawodowych związanych z ZMP wspierają rozwój zielonej gospodarki, która z jeszcze większą siłą kreuje 
nowe miejsca pracy, na zasadzie efektu śnieżnej kuli. Zainwestowanie przez rząd niemiecki w latach 
2001-2006 5,2 mld. dolarów w ocieplenie budynków i instalacje OZE przyniosło 20,9 mld dolarów 
inwestycji i 140 tys. nowych miejsc pracy. Kluczem do zainicjowania wzrostu w tym obszarze jest więc 
równoległe pobudzanie popytu i podaży na kwalifikacje związane z ZMP przez wszystkich interesariuszy 
aktywnego, dynamicznego i żywego rynku pracy. Działania te powinny być podejmowane zgodnie ze 
specyfiką regionu, przy wykorzystaniu jego silnych stron. Dlatego też w ramach przedmiotowego projektu 
realizowanego w województwie podlaskim, charakteryzującym się dużym udziałem obszarów wiejskich, 
przyjęto dwa obszary interwencji, jakimi jest odzyskiwanie zużytych baterii i sprzętu elektronicznego i 
elektrycznego ZSEE oraz pozyskiwanie i dystrybucja biomasy. Badania wskazały na konieczność 
uwzględnienia trzeciego obszaru (społecznego) związanego z partnerskimi, lokalnymi działaniami 
stymulowania podaży i popytu na ZMP w wybranych wcześniej obszarach zielonej gospodarki:  

 
Zgodnie z tym schematem na powstawanie ZMP wpływają przede wszystkim czynniki gospodarcze 
(ekonomiczne i biznesowe przedstawione strzałkami poziomymi) związane z opłacalnością odzysku baterii i 
ZSEE (łączonego na podstawie rekomendacji z przeprowadzonego testu dodatkowo ze zbiórką używanych 
ubrań i nakrętek plastikowych) oraz dystrybucji biomasy (pozyskiwanie, produkcja, dostawy do 
elektrociepłowni, biogazowni). Kluczowe dla zaproponowanego modelu (oraz dla realizacji celów VI 
priorytetu PO KL) jest dostrzeżenie wpływu na proces tworzenia ZMP czynników społecznych 
(politycznych, prawnych czy edukacyjnych - przedstawionych poprzez strzałki pionowe). Zgodnie z tym 
schematem ZMP można kreować bezpośrednio poprzez przepisy, standardy organizacyjne lub kryteria 
strategiczne dotacji zachęcające do tworzenia ZMP oraz pośrednio poprzez pobudzanie popytu i 
zwiększanie świadomości i potrzeb uczestników procesów gospodarczych w wymiarze poziomym.  

W UJĘCIU WIELOSEKTOROWYM ZMP powstają tam, gdzie pojawia się zysk (wynik finansowy) 
umożliwiający ich finansowanie oraz tam, gdzie pojawia się społeczna potrzeba (powszechna i 
akceptowalna) uzasadniająca ponoszenie kosztu ZMP (na przykład wsparcie poprzez dotacje ZMP grup 
defaworyzowanych społecznie). Zważywszy na fakt, iż w drugim wymiarze konsensus społeczny jest 
warunkiem finansowania ZMP, działania muszą mieć CHARAKTER PARTNERSKI angażujący szerokie 
spektrum społeczne, którego potencjał staje ważnym elementem analizy finansowej działań lokalnych 
podejmowanych w obszarze zbiórki BATERII (w tym szerszy recycling) oraz pozyskania BIOMASY. 
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INNOWACYJNOŚĆ projektu dotyczy więc zdywersyfikowania działań kreujących ZMP w różnych 
obszarach rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Zaproponowano więc 3 OBSZARY charakteryzujące 
się wysokim potencjałem tworzenia nowych zawodów związanych z ZMP. W każdym z tych obszarów 
zdiagnozowano w wyniku badań i eksperymentu społecznego realne możliwości pracy w nowych ZMP 
a kluczowym efektem przeprowadzonego testu jest rekomendacja poszerzenia pierwszego obszaru ZMP 
(BATERIE, w tym szeroko rozumiany recycling) o zbiórkę używanych ubrań i plastikowych nakrętek.      

INNOWACYJNOŚĆ projektu wynika z powiązania obszarów pracy ZMP z grupami defaworyzowanymi 
na rynku pracy. Modelowe rozwiązanie uwzględnia kompleksowo ODBIORCÓW wypracowanych 
innowacji, czyli osób bezrobotnych z uwzględnieniem głównych grup defaworyzowanych na rynku pracy 
a innowacją jest dopasowanie 4 modelowych zawodów ZMP do 3 obszarów pracy wraz z propozycją 
dopasowania 4 nowych zawodów ZMP do 4 grup defaworyzowanych:   

 
WYBÓR 4 ZAWODÓW ZMP dokonany na podstawie badań i konsultacji ponadnarodowej nie 
wyczerpuje całego zbioru ZMP związanych ze zbiórkami, biomasą czy partnerstwem lokalnym, jednak w 
innowacyjny sposób dopasowuje do 3 obszarów działań 4 grupy odbiorców (osób bezrobotnych) w 
specyficznej sytuacji na rynku pracy (osoby niepełnosprawne, 50+, bezrobotni na obszarach 
wiejskich oraz odchodzący z rolnictwa) uwzględniając (dostosowując) typowe predyspozycje tych osób 
do aktywności zawodowej w danym obszarze działalności gospodarczej lub społecznej. Podejście to 
umożliwia wypracowanie narzędzi doradczych i edukacyjnych nie tylko w zakresie 4 różnych zawodów ale 
także 4 grup defaworyzowanych na rynku pracy, co zwiększa wartość dodaną całego eksperymentu.  

INNOWACYJNOŚĆ rozwiązań występuję więc na kilku poziomach szczegółowości - obok nowego 
modelu rozwiązywania problemu (opisane wyżej innowacje w zakresie modelu tworzenia ZMP) 
zaoferowano dodatkowo innowacje na poziomie produktów finalnych. Innowacje w tym przypadku 
dotyczą metody wsparcia, sposobu rozwiązania konkretnych barier czy zaspokojenia potrzeb typowych dla 
poszczególnych użytkowników i odbiorców. Jest to poziom 9 produktów finalnych oraz konkretnych 
narzędzi składających się na te produkty: nowe opisy stanowisk pracy, profile kompetencyjne, narzędzia 
diagnostyczne (różne dla 4 zawodów ZMP dedykowane dla specjalistów NGO wspierających osoby 
bezrobotne), poradniki, kalkulatory (dla 2 obszarów gospodarczych ZMP dedykowane dla MSP) oraz plany, 
działania, strategie i wzory organizacyjne (dla 3 poziomów interwencji ZMP dedykowane dla JST oraz 
liderów społecznych animujących proces tworzenia ZMP w gminie).  

PRODUKTY FINALNE przetestowane i pozytywnie ocenione w eksperymencie społecznym z udziałem 
różnorodnych gmin składają się na 3 INNOWACYJNE MODELE odpowiadające trzem wskazanym 
wyżej obszarom społeczno-gospodarczym kreowania ZMP. Kompleksowe zastosowanie  całego 
modelu zwiększa szanse właściwego działania innowacji, jednak nie jest warunkiem koniecznym wdrożenia, 
gdyż poszczególne produkty finalne (pakiety narzędzi) mogą być zastosowane przez użytkowników osobno 
w interesującym ich zakresie, zgodnie z zaproponowanymi 3 MODELAMI interwencji:  
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 Model kreowania ZMP w obszarze partnerstwa lokalnego  

 
Partnerstwo lokalne na rzecz tworzenia ZMP przy zbiórce ZSEE, baterii i pozyskiwania biomasy jest 
działaniem wspierającym dwa poprzednie modele, gwarantujące efektywność i trwałość podejmowanych 
działań. Jednocześnie jest obszarem kreowania nowych miejsc pracy (podobnie jak wsparcie osób 
bezrobotnych stało się okazją do powstania nowych miejsc pracy związanych z realizacją tego wsparcia). W 
tym przypadku model wykorzystuje wszystkie 8 produktów finalnych dołączając do nich narzędzia związane 
z promocją zawodów ZMP wynikających z działań wspierających na poziomie partnerstw lokalnych: 

 Narzędzia do organizacji ZMP przy współpracy lokalnej (produkty finalne 1-8) w 
szczególności dla doradców zawodowych i edukatorów uwzględniające predyspozycje i specyficzne 
potrzeby osób po 50 roku życia (ZMP: EDUKATOR) oraz przedsiębiorczości (ZMP: DYSTRYBUTOR).  

Zastosowanie modelu nie generuje kosztów (koszty tworzenia ZMP wpisane są w biznes plan). W badaniu 
potrzeb oraz w procesie testowania angażowani będą z zasadą Empowerment przedstawiciele przyszłych 
użytkowników wyrażających specyficzne potrzeby i opinie o testowanych rozwiązaniach. Efektem 
zastosowania innowacji jest stworzenie warunków do tworzenia ZMP w regionie w formie przyjętego 
przez gminę lub lokalne partnerstwo instytucji rynku pracy, samorządów i organizacji pozarządowych  
dokumentu: „Strategia tworzenia i finansowania ZMP w gminie”  

 

oraz dwa kolejne modele dotyczące dwóch pozostałych obszarów ZMP: 

 Model kreowania ZMP w obszarze recyklingu  

 

 Model kreowania ZMP w obszarze biomasy  
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Poniżej przedstawiono w formie standardowych opisów 9 produkt finalny wykorzystujący pozostałych 
pakiet 8 produktów finalnych składających się na modele kreowania ZMP w obszarze baterii (recyclingu) 
oraz biomasy. Produkty te, wszystkie łącznie, lecz przede wszystkim poprzez zastosowanie produktu 
dziewiątego (Strategia tworzenia i finansowania ZMP w gminie) składają się jeden z trzech komplementarnych 
modeli tworzenia ZMP, jakim jest Model kreowania ZMP w partnerstwa lokalnego. Model ten oparty 
został na następującej analizie obszaru problemowego: 

 Partnerstwo to trzeci obszar interwencji projektu oraz trzeci model (społeczny) wspierający 

dwa poprzednie modele (gospodarcze) z zastosowaniem wszystkich 8 produktów finalnych testu. 
Badanie potwierdziło kluczową rolę w procesie odzysku baterii i ZSEE kapitału społecznego 
reprezentowanego przez organizacje pozarządowe (NGO) lub samorządy terytorialne (JST). Realizacja 
zbiórek w ramach akcji społecznych nawiązujących do powszechnie akceptowanych wartości 
związanych z ochroną środowiska, solidarnością społeczną, w tym zrównoważonego rozwoju czy 
pomocą społeczną (zbiórki celowe: „na wózek inwalidzki”, „na wakacje dla biednych dzieci” czy 
konkursy z nagrodami: „sprzęt ICT dla szkoły”; „plac zabaw”) istotnie zwiększają poziom odzysku 
baterii i ZSEE, kreując nowe możliwości finansowania ZMP (przy czym sam fakt zatrudnienia osoby 
wykluczonej z rynku pracy może być celem zbiórki bioodpadów i biomasy). Dane z badań potwierdzają 
zasadność uwzględnienia w modelowej interwencji poziomu partnerskich działań lokalnych apelujących 
do tego typu wartości i uruchamiających kapitał społeczny gminy objętej interwencją. Problemem 
praktyki w kraju i regionie jest prowadzenie tego typu przedsięwzięć incydentalnie w formie doraźnych 
akcji. Konieczne było przetestowanie rozwiązań trwałej, wieloletniej współpracy lokalnych partnerów 
zwiększających trwałość ZMP. Kluczem do sukcesu, wymagającym jednak przetestowania w praktyce, 
jest plan wieloletniej współpracy JST i NGO w ramach partnerstwa publiczno-społecznego i 
kontraktowania usług społecznych oraz współpraca z MSP w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. 
Model poddany testowaniu zakłada trójsektorowe uczestnictwo lokalnych partnerów, które wymaga 
jednak wsparcia w formie narzędzi, instrukcji, wzorów dokumentów o charakterze formalno-prawnym, 
zachęcając i legitymizując JST (na wzór praktyk niemieckich) do większej aktywności w kreowaniu 
partnerstw lokalnych na rzecz ZMP. Badania potwierdziły także wysoki potencjał edukacyjny i doradczy 
działań o charakterze lokalnym, które mogą kreować ZMP związane z edukacją w zakresie zielonej 
gospodarki (ZMP: EDUKATOR) oraz doradztwem biznesowym (ZMP: DORADCA) dla 
przedsiębiorców uczestniczących w zbiórkach ZSEE i baterii oraz produkcji lub dystrybucji biomasy 
(ZMP: DYSTRYBUTOR). Konieczne było zatem przetestowanie różnych form organizacji i 
finansowania tych miejsc pracy, w zależności od wersji planów działań podjętych w różnych gminach.      

Wyniki testu oraz ewaluacja zewnętrzna potwierdziły trafność i skuteczność 3 produktów finalnych 
składających się na drugi model tworzenia ZMP, co wskazuje, iż opisane poniżej rozwiązania powinny być 
rekomendowane do dalszych wdrożeń na poziomie gmin objętych upowszechnianiem.  Uwzględnienie 
trzech obszarów interwencji z modelami tworzenia ZMP z udziałem różnych odbiorców (NGO, JST, MSP, 
społeczność lokalna) zwiększa potencjał innowacyjny i wdrożeniowy całego projektu.  
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PF9: Strategia tworzenia i finansowania ZMP w gminie 

Strategia organizacji i tworzenia ZMP w gminie pełni rolę nadrzędną w stosunku do pozostałych ośmiu 
produktów związanych z Modelem kreowania ZMP w obszarze recyklingu oraz Modelem 
kreowania ZMP w obszarze biomasy. Produkt ten, spina klamrą wszystkie produkty testowane w 
ramach projektu innowacyjnego będąc kluczowym instrumentem przeniesienia rozwiązań w praktykę gmin 
lub innych społeczności lokalnych. W ujęciu tym można traktować ten dodatkowy 9 produkt, jako 
kluczowe narzędzie mainstreamingu dwóch modeli, gdyż efektem jego zastosowania jest włączenie 
modeli w nurt polityki lokalnej.  

W początkowej wersji strategii wdrażania innowacji strategia miała być podstawowym wskaźnikiem 
złożonego procesu testowania i wdrażania pozostałych 8 produktów finalnych w 5 gminach woj. 
podlaskiego. Jednak już na tym etapie projektowania eksperymentu społecznego przewidziano, iż 
niezbędnym czynnikiem powodzenia procesu wdrożenia ZMP w gminie jest współpraca lokalna kreująca 
podaż i popyt ZMP oraz gwarantująca ramy organizacyjne dla tworzenia i finansowania nowych miejsc pracy 
w ramach zielonej gospodarki w gminie. Zaproponowano wtedy trzeci model, nie przewidziany we wniosku 
o dofinansowanie projektu, tj. Model kreowania ZMP w obszarze współpracy lokalnej. Okazało się, 
że współpraca lokalna nie tylko jest gwarantem warunków do tworzenia ZMP takich jak PRODUCENT czy 
SEGREGATOR, tworząc zachęty i warunki do finansowania tych nowych zawodów, lecz co najważniejsze 
stała się obszarem do tworzenia dwóch kolejnych zawodów ZMP jakimi są EDUKATOR i DYSTRYBUTOR 
znajdujący swoją przestrzeń pracy właśnie w działaniach partnerskich na poziomie lokalnych społeczności 
czy kooperacji kilku firm komercyjnych oraz instytucji. Trzeci model oparty był zatem na dwóch modelach 
podstawowych zagospodarowując wszystkie 8 produktów finalnych składających się na te dwa modele z 
obszaru recyklingu i biomasy. W trakcie realizacji eksperymentu społecznego w gminach woj. podlaskiego 
oraz w efekcie przeprowadzonej ewaluacji z uczestnikami testu określono konieczność włączenia 
dokumentu Strategii tworzenia i finansowania ZMP w gminie w Model kreowania ZMP w obszarze 
współpracy lokalnej, jako dodatkowy, dziewiąty produkt finalny, będący głównym narzędziem wdrożenia 
tego modelu. W ten sposób dokument będący początkowo zaledwie źródłem monitorowania wskaźnika w 
projekcie wdrożeniowym, stał się kluczowym instrumentem mainstreamingu wypracowanych innowacji 
oraz zyskał status produktu finalnego, będącego filarem procesu kreowania ZMP w gminie.       

ELEMENTY składające się na produkt finalny  
Na produkt składa się strategia wraz ze schematami działania w lokalnym partnerstwie na rzecz ZMP:  

 PLAN tworzenia ZMP w obszarze RECYKLINGU – instrukcje dla Lidera lokalnego 
partnerstwa, Koordynatora zbiórki na temat tego w jaki sposób należy powołać partnerstwo 
trójsektorowe (JST – SZKOŁA, NGO i MSP) kreujące ZMP w ramach zbiórki, w szczególności 
schemat kolejnych działań (9 etapów) wdrażania ZMP w zawodach EDUKATOR, SEGREGATOR 
wraz zaleceniami, w jakim momencie lokalnej współpracy należy stosować inne produkty finalne 
składające się na Model kreowania ZMP w obszarze recyklingu (ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek).  

 PLAN tworzenia ZMP w obszarze BIOMASY – instrukcje dla Lidera lokalnego partnerstwa, 
Koordynatora zbiórki na temat tego w jaki sposób należy powołać partnerstwo trójsektorowe (JST 
ODR, NGO i MSP)  kreujące ZMP w ramach produkcji i dystrybucji biomasy w gminie, w 
szczególności schemat kolejnych działań (4 etapy) wdrażania ZMP w zawodach PRODUCENT, 
DYSTRYBUTOR wraz zaleceniami, w jakim momencie lokalnej współpracy należy stosować inne 
produkty finalne składające się na Model kreowania ZMP w obszarze biomasy. 
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 KARTA ZASOBÓW lokalnego partnerstwa – narzędzie służące do zbilansowania zasobów 
instytucji tworzących lokalne partnerstwo, w oparciu o diagnozę potrzeb i doświadczeń (Dobrych 
Praktyk) uczestników lokalnego partnerstwa w kontekście możliwości tworzenia i finansowania 
ZMP w gminie na rzecz bezrobotnych osób po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób 
poszukujących pracy na obszarach wiejskich, w tym domowników oraz rolników dywersyfikujących 
działalność rolniczą.  

 KARTA DZIAŁANIA lokalnego partnerstwa – narzędzie służące do opisu działania zgodnego 
ze schematami działań (Plan tworzenia ZMP w obszarze recyklingu, Plan tworzenia ZMP w obszarze 
biomasy) w układzie projektowym (instytucja odpowiedzialna, zadania, harmonogram, budżet i 
finansowanie i zgodność z programami UE oraz lokalnymi/regionalnymi dokumentami 
strategicznymi) służące podziałowi zadań w ramach partnerstwa oraz aplikowaniu o środki UE na 
finansowanie Strategii tworzenia i finansowania ZMP w gminie.  

PROBLEM, na który odpowiada narzędzie  
Strategia jest narzędziem kreującym w gminie (lub w innej lokalnej społeczności stosującej to rozwiązanie) 
warunki do  tworzenia lub finansowania ZMP w obszarze recyklingu i biomasy z zaangażowaniem lokalnego 
kapitału społecznego oraz współpracy międzysektorowej. Narzędzie służące tworzeniu lokalnych 
partnerstw jest instrumentem polityki rynku pracy lub polityki społecznej, gdyż jego podstawowym celem 
jest poprawa sytuacji na rynku pracy 4 grup defaworyzowanych. Innowacyjność narzędzia związana jest 
jednak z tym, iż przenosi akcent planowanych działań na sferę gospodarczą a partnerstwo zajmuje się 
tworzeniem nie tylko podaży nowych kwalifikacji zielonej gospodarki (aktywizując osoby bezrobotne) ale 
przede wszystkim podejmuje odpowiedzialne starania kreowania popytu na nowe kwalifikacje ZMP 
testując i wdrażając rozwiązania kooperacyjne i organizacyjne gwarantujące finansowe ramy dla nowo 
powstałych ZMP w gminie. Efekt gospodarczy takich działań zapewnia nie tylko tymczasowe podniesienie 
jakości życia grup defaworyzowanych biorących udział w projekcie, ale trwałą zmianę gospodarczą  
zapewniającą w dłuższej perspektywie finansowanie ZMP włączających w rynek pracy nowe grupy osób i 
kompetencji. Warunkiem efektu trwałości jest jednak zastosowanie całego katalogu produktów finalnych 
(ekonomicznych i edukacyjnych) w modelu lokalnej współpracy międzysektorowej, do czego niezbędna jest 
Strategia tworzenia i finansowania ZMP w gminie.  

Problemem na który odpowiada produkt, jest brak w gminach strategii kooperacyjnych działań na 
rzecz rozwoju zielonej gospodarki, co jest istotnym zaniechaniem w sytuacji, gdy duża część gmin regionu 
objęta jest rygorami polityk globalnych związanych z ochroną środowiska (na przykład Natura 2000) a kolor 
zielony, staje się kluczową wartości, drogowskazem w dokumentach strategicznych związanych z rozwojem 
regionu. Strategia tworzenia i finansowania ZMP w gminie (PF9) jest dokumentem otwartym, narzędziem 
służącym do przygotowania przez gminę własnej strategii współpracy na rzecz rozwoju zielonej gospodarki 
wraz z nowymi ZMP będącymi nową szansą zawodową dla grup defaworyzowanych na rynku pracy.  

UŻYTKOWNICY, którzy mogą stosować narzędzie 

Narzędzie kierowane jest do ścisłej grupy użytkowników instytucjonalnych związanych z rozwojem zielonej 
gospodarki lub wsparciem osób defaworyzowanych na rynku pracy poprzez kreowanie nowych obszarów 
pracy w ramach zielonej gospodarki, w szczególności instytucji rynku pracy i pomocy społecznej JST oraz 
organizacji pozarządowych NGO kreujących i poszukujących sposobów finansowania ZMP w gminie w 
obszarze recyklingu i biomasy. Należy podkreślić, iż produkt finalny jest komplementarny z dwoma 
modelami kreowania ZMP w obszarze recyklingu oraz produkcji i dystrybucji biomasy uwzględniającymi 
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większą grupę interesariuszy, jednak kooperacyjny i mainstreamingowy (wdrożeniowy)  charakter produktu 
finalnego PF9 ogranicza zastosowanie narzędzia do instytucji zajmujących się obszarem rozwoju lokalnego, 
w szczególności:  

Kontekst ODBIORCÓW innowacji poprzez uwzględnienie 3 odmiennych perspektyw, motywacji i 
korzyści wszystkich modelowych interesariuszy ZMP: 

 ANIMATORZY – LIDERZY lokalni (w tym przedstawiciele JST, NGO, ODR) zainteresowani 
rozwojem zielonej gospodarki oraz wsparciem grup defaworyzowanych na rynku pracy w oparciu o 
walory i zasoby gminy. 
Liderzy lokalni (wójtowie, sołtysi, samorządowcy, działacze społeczni) są głównym odbiorcą tego 
produktu finalnego. Pełnią funkcję animującą oraz zarządzającą dla całego procesu, dbając o wynik 
finansowy całej akcji poszukując środków na finansowanie ZMP na etapie analizy ekonomicznej (PF3, 
PF5, PF6, PF7, PF8) oraz tworzenia lokalnej strategii ZMP (PF9).  

Kontekst UŻYTKOWNIKÓW modelu dotyczy poziomu systemowego, czyli angażowania rodzajów 
instytucji do trwałego stosowania wypracowanych rozwiązań: 

 NGO, ODR – obszar PODAŻY - instytucje świadczące usługi doradcze i edukacyjne dla osób 
bezrobotnych, przyszłych pracowników, z uwzględnieniem grup defaworyzowanych – 50+, 
niepełnosprawnych oraz obszarów wiejskich)  - kreowanie PODAŻY (poprzez edukację i doradztwo) 
nowych kompetencji ZMP.     
Organizacje pozarządowe są rekomendowanym użytkownikiem produktu finalnego w przypadku 
przygotowania/realizacji projektu edukacyjno-doradczego (PF1, PF2, PF4, PF5) kierowanego do grup 
defaworyzowanych na rynku pracy. W tym przypadku ZMP są instrumentem aktywizacyjnym a lokalne 
partnerstwo odpowiada na zmianę gospodarczą związaną z demografią i rozwojem zielonej gospodarki. 

 MSP, ROLNICY – obszar POPYTU – firmy i organizacje realizujące działalność biznesową, 
zainteresowane nowymi usługami i produktami związanymi z zieloną gospodarką, z uwzględnieniem 
ZMP związanych z recyklingiem (ZSEE, ubrania, baterie i nakrętki) lub produkcją i dystrybucją biomasą – 
kreujące ZMP) - kreowanie POPYTU (poprzez staże i zatrudnienie) na nowe kompetencje ZMP.  
Przedsiębiorcy są rekomendowanym użytkownikiem produktu finalnego w przypadku przygotowania  i 
realizacji projektu inwestycyjnego lub rozwojowego (PF3, PF5, P6-8) dla przedsiębiorców. W tym 
przypadku ZMP są instrumentem modernizacyjnym, zwiększającym kompetencje kadry MSP oraz 
kreującym nowe miejsca pracy w związku z rozwojem firmy w odpowiedzi na zmianę gospodarczą. W 
tym przypadku lokalne partnerstwo przewiduje i zarządza zmianą gospodarczą. 

 JST, PUP – obszar KREOWANIA – instytucje realizujące strategie lokalne związane z rozwojem 
gospodarczym i społecznym, zainteresowane kreowaniem lokalnej współpraca na rzecz ZMP poprzez  
budowanie efektywnych społecznie akcji podnoszących świadomość społeczną, potrzeby i wartości 
uzasadniające finansowanie ZMP poza działalnością gospodarczą oraz rozwojem systemu zachęt dla 
działalności gospodarczej MSP i rolników kreującej ZMP. 
Samorząd (regionalny, lokalny, gminny) jest modelowym użytkownikiem produktu finalnego, w 
szczególności na etapach utworzenie lokalnego partnerstwa (PF1, PF2, PF9) oraz projektowania 
wieloletniej polityki rozwoju lokalnego rynku prac na rzecz grup defaworyzowanych w oparciu o 
potencjał zatrudnieniowy zielonej gospodarki (PF9).  

Powyższe zestawienie ukazuje uniwersalność produktu finalnego związaną z szeroką grupą 
potencjalnych (modelowych) użytkowników poszczególnych etapów składających się na produkt. 
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DZIAŁANIA i nakłady niezbędne do zastosowania narzędzia  

W celu zastosowania narzędzia, należy skorzystać ze schematów działań (plany graficzne) oraz instrukcji do 
kolejnych etapów schematów zawartych finalnych wersjach produktów powiązanych ze schematami 
(planami)  strategii (PF1, PF2 oraz PF5). Na schematach tych przedstawiono graficznie poprzez zapis 
„STRATEGIA” momenty, w których powinna być podpisana strategia w modelu wdrożeniowym, czyli po 
wstępnym pilotażu (próbna zbiórka w ramach recyklingu lub próbna produkcja i dystrybucja biomasy). W 
układzie tym, zapewniającym trwałość i trafność rozwiązani w gminie,  można wskazać następujące działania 
i powiązane z nimi nakłady finansowe:  

 UTWORZENIE PARTNERSTWA – działania związane z przygotowaniem i powołaniem 
partnerstwa trójsektorowego (JST, NGO i MSP) na potrzeby recyklingu i/lub biomasy, w 
szczególności spotkanie założycielskie z zastosowaniem produktów dotyczących analizy finansowej 
przedsięwzięcia w formie warsztatów lub konsultacji. Koszt organizacji spotkania fokusowego oraz 
warsztatów z zaangażowaniem zewnętrznego specjalisty finansowego wykorzystującego PF3, PF5 
oraz PF6-8 – 3 000 PLN  

 PRÓBNA ZBIÓRKA recyklingu – działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
próbnej zbiórki z zastosowaniem Modelu kreowania ZMP w obszarze recyklingu  z wdrożeniem i 
testowaniem w gminie ZMP w obrębie dwóch zawodów EDUKATOR, SEGREGATOR. Koszt 
wdrożenia całego modelu z zastosowaniem PF1, PF2, PF3, PF4, PF6 i PF7 z udziałem 10 osób 
bezrobotnych – 15 000 PLN 

 PRÓBNA DYSTRYBUCJA biomasy – działania związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem próbnej zbiórki z zastosowaniem Modelu kreowania ZMP w obszarze biomasy   
z wdrożeniem i testowaniem w gminie ZMP w obrębie dwóch zawodów PRODUCENT, 
DYSTRYBUTOR. Koszt wdrożenia całego modelu z zastosowaniem PF4, PF5 i PF8 z udziałem 5 
osób bezrobotnych – 6 000 PLN 

 PRZYJĘCIE STRATEGII ZMP – działania związane z oceną efektywności próbnej zbiórki i/lub 
dystrybucji oraz przyjętych form organizacji i finansowania ZMP w gminie (z uwzględnieniem 
efektywności finansowej procesu oraz trafności przyjętych elastycznych form zatrudnienia w ZMP) 
oraz przyjęcia strategii wieloletniego kreowania i finansowania ZMP w gminie w przyjętym, 
sprawdzonym obszarze zielonej gospodarki. Koszt organizacji spotkania fokusowego o charakterze 
ewaluacyjnym oraz seminarium przyjmującego strategię z wykorzystaniem narzędzi analizy 
ekonomicznej i kooperacyjnych : PF3, PF5, PF6-8 oraz PF9 – 6 000 PLN 

Łączny koszt wdrożenia produktu finalnego w gminie z zastosowaniem pilotażu z udziałem 10 osób 
bezrobotnych w obszarze recyklingu oraz 5 osób w obszarze biomasy, procedury tworzenia partnerstwa 
lokalnego oraz ewaluacji pilotażu i przyjęcia strategii w oparciu o jego wyniki wynosi 30 000 PLN. Należy 
podkreślić, iż kwota ta dotyczy kosztów finansowych związanych z zaangażowaniem specjalistów (doradców 
zawodowych, doradców rolniczych, doradców ekonomicznych) oraz wypłaty minimalnych stypendiów 
stażowych dla osób bezrobotnych biorących udział w stażach ZMP.  Tak więc koszty zależą od liczby osób 
bezrobotnych zaangażowanych w pilotaż oraz zakładanych poziomów wynagrodzeń w ramach staży i 
praktyk. W zależności do źródła finansowania, osobne przepisy mogą określać wysokość stypendium 
stażowego oraz długość trwania stażu. Osobnym nakładem są koszty nie finansowe związane z 
zaangażowaniem personelu instytucji tworzących lokalne partnerstwo czy udostępnieniem infrastruktury do 
zbiórki czy dystrybucji (pojemniki, place, pomieszczenia) będące w zasobach tych instytucji. W przypadku 
konieczności poniesienia wydatków w tym zakresie projekt mieściłby się w skali małych grantów, czyli 
budżecie do 50 000 PLN, co zwiększa istotnie uniwersalność i możliwości wdrożenia produktu finalnego.  
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MODYFIKACJE i zmiany narzędzia w praktyce  
Produkt jest rozwiązaniem modelowym, zakładającym 9 etapów przygotowania i wdrożenia zbiórki w 
ramach recyklingu oraz 4 etapy produkcji i dystrybucji biomasy, który już w trakcie testowania w  
poszczególnych gminach, ulegał modyfikacjom, w zależności od uwarunkowań rynkowych i kapitału 
społecznego gminy. Co do zasady, mając na względzie trwałość nowo utworzonego ZMP, należy zachować 
wszystkie etapy przygotowawcze i kooperacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowawczego 
(Utworzenie Partnerstwa) oraz podsumowującego pilotaż (Przyjęcie strategii ZMP), modyfikując zaledwie 
sposób wykonania poszczególnych instrukcji do etapów. Z tym zastrzeżeniem można wskazać następujące, 
główne obszary modyfikacji narzędzia: 

 Narzędzie można zastosować do wszelkich zbiórek (recyklingu) w gminie. W efekcie testu 
rekomendowano rozszerzenie przedmiotu zbiórki na ubrania używane, jako element towarzyszący 
zbiórce ZSEE oraz plastikowych nakrętek, jako element towarzyszący zbiórce baterii.  

 Model sugeruje zastosowanie pakietów narzędzi w taki sposób, by zachęcać osoby po 50 roku życia 
do podjęcia zatrudnienia w zawodzie EDUKATOR, jednak możliwe jest zastosowanie w stosunku 
do tej grupy osób także materiałów związanych z zawodem SEGREGATOR 

 Model sugeruje zastosowanie pakietów narzędzi w taki sposób, by zachęcać osoby niepełnosprawne 
do podjęcia zatrudnienia w zawodzie SEGREGATOR, jednak możliwe jest zastosowanie w stosunku 
do tej grupy osób także materiałów związanych z zawodem EDUKATOR 

 Model sugeruje zastosowanie pakietów narzędzi w taki sposób, by zachęcać osoby ze wsi do 
podjęcia zatrudnienia w zawodzie DYSTRYBUTOR, jednak możliwe jest zastosowanie w stosunku 
do tej grupy osób, szczególnie domowników w gospodarstwach rolnych nie związanych z produkcją 
także materiałów związanych z zawodem SEGREGATOR czy EDUKATOR. 

 Model sugeruje zastosowanie pakietów narzędzi w taki sposób, by zachęcać osoby ze wsi do 
podjęcia zatrudnienia w zawodzie DYSTRYBUTOR, jednak możliwe jest zastosowanie w stosunku 
do tej grupy osób, szczególnie domowników w gospodarstwach rolnych nie związanych z produkcją 
także materiałów związanych z zawodem SEGREGATOR czy EDUKATOR. 

 Model sugeruje zastosowanie pakietów narzędzi w taki sposób, by zachęcać rolników do podjęcia 
zatrudnienia w zawodzie PRODUCENT, jednak możliwe jest zastosowanie w stosunku do tej grupy 
osób, szczególnie domowników w gospodarstwach rolnych. 

 Można rozszerzyć katalog doradców zawodowych przygotowujących osoby bezrobotne do staży w 
ramach ZMP. Instrukcje dla doradców zawodowych można kierować również do pracowników 
środowiskowych pracujących w gminie w OPS lub do pedagogów szkolnych, nauczycieli wskazanych 
powyżej, z jednej ze szkół w gminie.  

 Można rozszerzyć katalog użytkowników narzędzia o pośredników pracy działających w PUP czy 
doradców biznesowych NGO z otoczenia biznesu, w szczególności w zakresie doradztwa w 
obszarze elastycznych form zatrudnienia. W tym przypadku wskazane jest wypełnienie (analiza) kart 
elastycznych form zatrudnienia (organizacji ZMP) z udziałem konkretnego pracodawcy.  

 Można rozszerzyć katalog miejsc organizacji staży i praktyk o gminę finansującą działania w zakresie 
ochrony środowiska, przedsiębiorczości lub edukacji lub NGO z którymi gmina kontraktuje usług 
społeczne. Można i warto rozszerzać formułę stażu i praktyki o szkolenia  miejscu pracy, nie 
generujące dodatkowych kosztów w formie stypendium stażowego.  
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 Wszystkie szczegółowe narzędzia wskazane w instrukcjach (konspekty, programy, materiały 
szkoleniowe) mogą być przygotowane przez poszczególnych użytkowników produktu z 
uwzględnieniem specyfiki danej gminy oraz własnych doświadczeń projektowych i edukacyjnych.   

Wszystkie produkty finalne związane ze Strategią tworzenia i finansowania ZMP w gminie (PF9), w 
szczególności narzędzia doradcze, diagnostyczne i organizacyjne można modyfikować adekwatnie do 
informacji zwrotnych pozyskanych w trakcie tworzenia ZMP w gminie. Należy podkreślić, iż model 
tworzenia ZMP w obszarze recyklingu oraz/lub produkcji i dystrybucji biomasy w gminie także po 
zakończeniu projektu innowacyjnego ma charakter eksperymentu społecznego. Zgodnie z przyjętą 
metodologią pozostawienie miejsc niedookreślonych, znaków zapytania, obszarów doprecyzowania i 
alternatywnych wyborów, zwiększy w przyszłości użyteczność narzędzia w stosunku do każdej nowej, 
lokalnej społeczności, która zechciałaby je zastosować. Dzieje się tak, gdyż proces dookreślania 
niewiadomych, samo eksperymentowanie społeczne gwarantuje realne zaangażowanie społeczności, która w 
zgodnie ze standardami społeczeństwa obywatelskiego „decyduje o swoim rozwiązaniu”, tworzy „własny 
model”, odpowiadający na jej potrzeby, specyfikę (społeczną, kulturową, gospodarczą) miejsca 
zastosowania produktu finalnego. Takie podejście zapewnia na etapie mainstreamingu narzędzia lokalną 
aktywność jego użytkowników. W tym ujęciu „testowość” schematu („scenariusz testu”) staje się 
metodologią tworzenia ZMP w różnych społecznościach, gminach, powiatach, regionach zyskując walor 
uniwersalności i praktyczności. Zielone Miejsca Pracy zgodnie z tym modelem będą organizowane i 
tworzone na nowo, za każdym razem użycia modelu w kolejnej gminie a forma ich organizacji i finansowania 
dookreślony zostanie na podstawie standardowego planu zbiórki wedle potrzeb i możliwości lokalnych. 

DOSTĘPNOŚĆ produktu finalnego dla przyszłych użytkowników 
Produkt finalny w postaci opisu produktu wraz z załącznikami udostępniony zostanie nieodpłatnie w formie 
plików PDF oraz wersji edytowalnych narzędzi na stronach internetowych: 

 Partnerów projektu, w szczególności Lidera Towarzystwo Amicus: www.towarzystwoamicus.pl 

 Na stronie projektu: www.zielonagospodarka.eu 

 Po walidacji w bazie produktów KIW: www.kiw-pokl.org.pl 

Ponadto po walidacji na szkoleniach (seminariach) oraz konferencjach rozpowszechnione zostaną publikacje 
oraz wersje elektroniczne produktu. W mediach lokalnych pojawią się informacje o dostępności 
wdrożonych produktów ze wskazaniem miejsc, w których możliwe jest ich pobranie wraz z konsultacją 
ekspertów projektu z ramienia Lidera. Zapewniony zostanie nieograniczonym nieodpłatny dostęp do 
produktu dla wszystkich potencjalnych użytkowników, zarówno w wersji elektronicznej jak i drukowanej. 

Zmiany w zakresie strategii upowszechniania 
Narzędzie zostało zaproponowane w efekcie testu i rekomendacji uczestników eksperymentu 
społecznego jako dodatkowy, dziewiąty produkt finalny spinający klamrą wszystkie 8 produktów finalnych 
składających się na Model kreowania ZMP w obszarze recyklingu oraz Model kreowania ZMP w obszarze 
biomasy. W tej sytuacji w strategii upowszechniania należy przesunąć akcent na ten produkt, który jest 
jednocześnie filarem Modelu kreowania ZMP w obszarze partnerstwa lokalnego oraz upowszechniać 
wszystkie produkty finalne projektu w kontekście współpracy lokalnej, czyli stosunkowo zrozumiałego 
działania, jakim jest przyjęcie Strategii tworzenia i finansowania ZMP w gminie w oparciu o efekty wspólnie 
przeprowadzonego pilotażu w obszarze recyklingu lub biomasy.  
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Dodatkowo w efekcie przeprowadzonego eksperymentu zmodyfikowano Model kreowania ZMP w 
obszarze ZSEE i baterii.  W pierwotnych założeniach planowano głównie zbiórkę baterii oraz drobnego 
sprzętu elektronicznego. W finalnej wersji modelu obszar recyklingu rozszerzono o dwa kolejne 
sprawdzone i rekomendowane w  wyniku testu przedmioty zbiórek, jakimi jest używana odzież oraz 
plastikowe nakrętki. Te dwa obszary zbiórki zostały zarekomendowane przez gminy biorące udział w 
teście, jako wspierające i stabilizujące (ekonomicznie) zbiórkę baterii i sprzętu elektronicznego, których 
opłacalność w dużym stopniu zależy od czynników makroekonomicznych oraz zmieniających się 
uwarunkowań prawnych w obszarze ZSEE. Zbiórka odzieży oraz nakrętek cieszy się do lat w miarę 
stabilnym wskaźnikiem ekonomicznym i popularnością, dlatego też może wspierać i stabilizować model 
finansowy dwóch pozostałych obszarów zbiórki. Mając na uwadze gabaryty zbieranych materiałów i 
potencjalnych uczestników planu zbiórki (uczniowie szkół vs rodzice i osoby dorosłe, mieszkańcy gminy), 
ubrania skojarzone zostały ze zbiórką ZSEE (większe gabaryty, udział firm oraz rodziców, mieszkańców 
gmin – akcje osiedlowe), co uwzględnione zostało w finalnej wersji kalkulatora do szacowania ZSEE i ubrań 
(PF 6); natomiast nakrętki zostały skojarzone ze zbiórką baterii (małe gabaryty, udział uczniów – akcje 
szkolne), co uwzględnione zostało w finalnej wersji kalkulatora do szacowania baterii i nakrętek (PF 7). 

W związku z powyższym, na etapie upowszechniania wskazana jest zmiana nazwy modelowego obszaru 
ZMP z „baterie” na „recykling” i rozszerzenie akcji promocyjnej i edukacyjnej także na zagadnienia 
związane z odzyskiem odzieży i plastiku. Wprawdzie materiały te pozostają jako element towarzyszący 
głównym zbiórkom, zwiększający ich efektywność finansową, jednak wskazane jest przesunięcie akcentu 
medialnego z baterii i ZSEE na ogólnie rozumiany RECYKLING.  To przewartościowanie i zmiana nazwy 
modeli (także w obszarze prezentacji graficznej) jest istotnym elementem zarządzania ryzykiem, w sytuacji 
gdy nastroje społeczne wokół odzyskiwania baterii i ZSEE oraz wpływu tych procesów na środowisko w 
krajach trzeciego świata, mogłoby utrudnić przeprowadzenie całego procesu w ramach akcji społecznej. 
Rozszerzenie obszaru zbiórki nie tylko więc zmniejsza ryzyka związane z przepisami prawa dotyczącymi 
ZSEE oraz materiałów niebezpiecznych, ale także zwiększa katalog potencjalnych uczestników o instytucje i 
organizacje doświadczone w zbiórkach odzieży i nakrętek, ze szczególnym uwzględnieniem trzeciego 
sektora oraz instytucji polityki społecznej, co jest kluczowe dla mniejszych gmin o małym potencjale 
przedsiębiorców związanych branżowo z ZSEE. W tym przypadku przesunięcie akcentu z działań 
biznesowych na działania o charakterze społecznym i pomocowym, zwiększa uniwersalność modelu oraz 
jego akceptowalność społeczną. Nowa strategia upowszechniania związana z tymi zmianami powinna w 
równy stopniu akcentować argumenty finansowe jak i społeczne procesu kreowania ZMP na rzecz grup 
defaworyzowanych na rynku pracy. 

Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki 
Ostateczna wersja produktu nie wymaga wprowadzenia większych zmian w stosunku do strategii włączania 
do głównego nurtu polityki opisanej w Strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Zaproponowanie 9 
produktu finalnego spinającego pozostałe dwa modele i 8 produktów w obszarze lokalnej współpracy 
przesuwa akcenty w strategii upowszechniania na proces kreowania podaży nowych kompetencji ZMP oraz 
popytu na nowych pracowników ZMP w formule lokalnego partnerstwa odpowiadającego na wyzwania 
demograficzne i zmianę gospodarczą związaną z zieloną gospodarką. Jak już wspomniano w opisie tego 
produktu, Strategia tworzenia i finansowania ZMP w gminie (PF9) ma charakter mainstreamingowy 
(wdrożeniowy), gdyż w istocie jest dokumentem strategicznych tworzącym wprost nurt polityki.  

W tej sytuacji pozyskanie kluczowych sygnatariuszy dokumentu, czyli członków lokalnego partnerstwa 
przygotowującego i prowadzącego pilotaż ZMP gwarantuje włączenie wszystkich produktów finalnych nurt 
polityki lokalnej lub regionalnej.  
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Drugim kluczowym aspektem włączenia jest zapewnienie źródeł finansowania strategii (oraz 
utworzonych ZMP) z wykorzystaniem programów unijnych i programów krajowych związanych z obszarem 
problemowym strategii (włączenie grup defaworyzowanych, rozwój kadr gospodarki, zielona gospodarka, 
ochrona środowiska). Opracowanie modelu „w duchu polityki rynku pracy” istotnie zwiększa szanse 
finansowania strategii ze środków EFS w ramach okresu programowania na lata 2014-2020. Wykorzystanie 
Kart Działań, będących integralną częścią produktu finalnego, w których przewidziano, obok wskazania 
instytucji odpowiedzialnej za działanie (cel szczegółowy) strategii także źródła finansowania projektu, 
istotnie zwiększa potencjał wdrożeniowy produktu. W tym kontekście działania wdrożeniowe należy 
skoncentrować na ścisłej współpracy z instytucjami wdrażającymi programy unijne oraz RPO czy PROW, 
tak by produkty finalne były uwzględnione w kryteriach strategicznych wyboru projektów. Należy 
jednocześnie podkreślić, iż działania te (związane z zagwarantowaniem zewnętrznym ram finansowania) nie 
warunkują możliwości wdrożenia produktu, gdyż zgodnie z zaproponowaną metodologią tworzenia ZMP 
zaproponowano takie działania, które są w stanie sfinansować nowo powstałe ZMP z przychodu związanego 
ze sprzedażą zebranych materiałów recyklingu i biomasy. Tak więc produkt może być zastosowany 
zarówno do działań o charakterze incydentalnym (w ramach inicjatyw lokalnych i małych grantów) oraz do 
kreowania szerszej, długofalowej polityki regionalne z udziałem środków zewnętrznych gwarantujących 
większą skalę i większą trwałość tworzonych ZMP. 

Przesunięcie akcentu na trzeci sektor w strategii upowszechniania powinno być uwzględnione w 
doborze instytucji i decydentów objętych działaniami wdrożeniowymi. W przypadku gmin, obok instytucji 
rynku pracy i organizacji pozarządowych działających jako instytucje rynku pracy (doradztwo, szkolenia) 
należy uwzględnić także instytucje polityki społecznej OPS oraz NGO działające w obszarze akcji 
społecznych i pomocowych z doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie zbiórki odzieży czy 
nakrętek w kampaniach społecznych. W tym przypadku należy uwzględnić w procesie mainstreamingu 
dobre praktyki i uwarunkowania prawne organizacji na styku działań polityki społecznej i rynku pracy. 

REKOMENDACJE wdrożeniowe PF9 
W wyniku procesu testowania oraz ewaluacji pierwszego produktu finalnego PF9 – Strategia tworzenia 
i finansowania ZMP wskazać należy wskazać wybrane (kluczowe) rekomendacje do wdrożeń: 

 Należy uwzględnić rekomendacje dotyczące strategii upowszechniania związane z przesunięciem 
akcentu na szeroko rozumiany recykling oraz organizacje trzeciego sektora z doświadczeniem w 
prowadzeniu akcji zbiórek w nowo zaproponowanych obszarach recyklingu (ubrania, nakrętki), co 
zwiększy stabilność strategii finansowania ZMP 

 Należy uwzględnić rekomendacje dotyczące strategii włączania produktu do głównego nurtu 
polityki poprzez uwzględnienie na etapie tworzenia lokalnego partnerstwa decydentów kreujących 
lokalną politykę rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego. Należy wykorzystać mainstreamingowy 
charakter produktu.  

 W działaniach wdrożeniowych należy uwzględnić rekomendacje dotyczące strategii włączania 
produktu do głównego nurtu polityki poprzez uwzględnienie na etapie tworzenia lokalnego 
partnerstwa instytucji wdrażających programy unijne EFS, w szczególności RPO, PROW, POWER, 
tak by zapewnić możliwości finansowania produktów finalnych w dokumentacji konkursowej i 
kryteriach wyboru projektów. Należy wykorzystać fakt, iż zaproponowane innowacje wpisują się 
JEDNOCZEŚNIE w instrumenty polityki rynku pracy (wsparcie grup defaworyzowanych) oraz 
instrumenty zarządzania zmianą gospodarczą i modernizacji firm.  
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 W pracach lokalnego partnerstwa należy pracować z wykorzystaniem Karty Zasobów oraz Karty 
Działania, tak by strategia miała odniesienie do konkretnych działań o określonym budzęcie i czasie 
zgodnie z metodyką projektową. Należy wykorzystać PROJEKTOWY charakter strategii, by 
zwiększyć realność i trwałość podejmowanych działań kooperacyjnych.  

 Planując działania szkoleniowe przygotowujące lokalna społeczność do zastosowania produktu, w 
szczególności wspólnego wdrożenia planów zbiórki i odbioru recyklingu oraz planu produkcji i 
dystrybucji biomasy składające się na produkt finalny, wskazane jest organizowanie krótkich, 
jednodniowych szkoleń lub seminariów dla odbiorców i użytkowników narzędzi związanych z 
poszczególnymi 4 zawodami ZMP. Wskazane jest organizowanie odrębnych szkoleń dla 
DYSTRYBUTORA I SEGREGATORA we współpracy z PUP (szkolenie dla ODBIORCÓW , czyli 
osób bezrobotnych, w tym 50 + i osoby niepełnosprawne oraz osobne spotkanie szkoleniowe dla 
pracodawców, pośredników pracy i doradców zawodowych). Analogicznie należy organizować 
spotkania dla zawodów PRODUCENT i DYSTRYBUTOR w gminach wiejskich, z udziałem JST i 
ODR (osobno w sferze podażowej ZMP dla domowników i rolników zainteresowanych zmianą 
zawodu oraz osobno dla rolników i przedsiębiorców w sferze popytowej ZMP). Krótkie formy 
szkoleniowe należy wspierać materiałami zdalnymi poradniki, kalkulatory, testy w Internecie).  

 Dostosowując produkt do specyficznych potrzeb i możliwości konkretnej gminy należy skorzystać z 
obszarów możliwych modyfikacji wskazanych w opisie produktu, w szczególności możliwości 
rozszerzenie katalogu użytkowników/liderów zbiórki na organizacje pozarządowe oraz katalogu 
doradców zawodowych przygotowujących osoby do staży w ramach ZMP o pracowników 
środowiskowych OPS,  do pedagogów szkolnych, pośredników pracy działających w PUP czy 
doradców biznesowych NGO z otoczenia biznesu, w szczególności w zakresie doradztwa w 
obszarze elastycznych form zatrudnienia; rozszerzenia katalogu miejsc organizacji staży i praktyk o 
gminę kontraktująca usługi społeczne;  rozszerzenia formuły stażu i praktyki o szkolenia w miejscu 
pracy, nie generujące dodatkowych kosztów w formie stypendium stażowego czy też wreszcie 
możliwość opracowania szczegółach narzędzi wskazanych w instrukcjach przez poszczególnych 
użytkowników produktu z uwzględnieniem ich doświadczeń projektowych i edukacyjnych czy 
specyfiki gospodarczej czy kulturowej danej gminy w tym możliwości wypełnienia (analizy) kart 
elastycznych form zatrudnienia (organizacji ZMP) z udziałem konkretnego pracodawcy oraz 
możliwości rozszerzenia zastosowania narzędzi edukacyjnych i doradczych w zawodach 
EDUKATOR, SEGREGATOR i DYSTRYBUTOR poza modelowe grupy osób bezrobotnych 
rekomendowanych do poszczególnych ZMP w zaproponowanej innowacji.  

Załączniki 
Na produkt finalnych obok modelowej metody wsparcia składają się następujące narzędzia, stanowiące 

warsztat pracy użytkownika opisanego produktu finalnego:  

 STRATEGIA tworzenia i finansowania ZMP 

 PLAN tworzenia ZMP w obszarze RECYKLINGU  

 PLAN tworzenia ZMP w obszarze BIOMASY 

 KARTA ZASOBÓW lokalnego partnerstwa 

 KARTA DZIAŁANIA lokalnego partnerstwa 
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 Temat innowacyjny: Działania sprzyjające podejmowaniu zatrudnienia w sektorze zielonej 
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