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Kontekst merytoryczny produktów finalnych (PF) w 1 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 recyklingu  

 
W praktyce brak jest narzędzi zapewniających trwałość ZMP powstających (lub mogących powstać) przy 
akcjach zbiórki ZSEE lub baterii. Jak już wspomniano, przedsięwzięcia tego typu, choć opierają się na 
kapitale społecznym oraz wartościach uniwersalnych, nie generują trwałych miejsc pracy. Konieczne jest w 
związku z tym, wypracowanie w drodze naturalnego testu narzędzi (instrukcji, rekomendacji) takiej 
organizacji zbiórki (planowania), by nie tylko powstało miejsce pracy, ale by osiągnęło perspektywę 
wieloletnią, stając się obszarem rozwoju zawodowego mieszkańców gminy. Innowacyjny model planowania 
zbiórek uwzględnia więc nie tylko aspekty ekonomiczne czy logistyczne ale także edukacyjne i doradcze 
związane z nowym zawodem (ZMP: SEGREGATOR) w odpowiedzi na potrzeby i predyspozycje osób 
niepełnosprawnych. Dlatego też model ten uwzględnia następujące elementy produkty finalnego:  

 Narzędzia do planowania ZMP w ramach zbiórki (produkty finalne 1, 2, 3) uwzględniające 
kapitał społeczny gminy w analizie ekonomicznej przedsięwzięcia dostosowanej do budżetowania JST 

 Narzędzia do organizacji ZMP (produkt finalny 4) dla doradców zawodowych i edukatorów 
uwzględniające predyspozycje i specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wymagania 
związane    z opisem stanowiska pracy w zawodzie ZMP: SEGREGATOR 

 Narzędzia do budżetowania zbiórki baterii i ZMP (produkty finalne 6, 7) dla pracodawców, 
przedsiębiorców czy instytucji organizujących zbiórkę lub ZMP.  

 

oraz dwa kolejne modele dotyczące dwóch pozostałych obszarów ZMP: 

 Model kreowania ZMP w obszarze biomasy  

 

 Model kreowania ZMP w obszarze partnerstwa lokalnego  
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Poniżej przedstawiono w formie standardowych opisów pakiet 6 produktów finalnych składających się 
na jeden z trzech komplementarnych modeli tworzenia ZMP, jakim jest Model kreowania ZMP w 
obszarze recyklingu. Model ten oparty został na następującej analizie obszaru problemowego:  

 Baterie (w tym szeroko rozumiany recykling), czyli odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (ZSEE) a w wyniku rekomendacji z procesu testowania także używanych 
ubrań i plastikowych nakrętek to pierwszy obszar interwencji projektu tworzący model promocji 
ZMP z zastosowaniem 6 produktów finalnych testu. Badania potwierdziły, iż odzysk ZSEE i baterii 
posiada wysoki potencjał rentowności -  ceny skupu (baterie  0,34 PLN/kg, sprzęt elektroniczny drobny 
0,3 PLN/kg, monitory 0,2 PLN/kg, lodówki 0,5 PLN/kg) uzasadniają finansowanie ZMP związanych 
bezpośrednio ze zbiórką, lecz przede wszystkim z segregacją baterii i rozbiórką urządzeń, celem 
pozyskania metali szlachetnych. Przekazanie do Organizacji Odzysku materiałów segregowanych lub 
wstępnie rozmontowanych istotnie zwiększa wynik finansowy całego przedsięwzięcia i lokuje miejsca 
pracy związane z segregacją (ZMP: SEGREGATOR) w gminach objętych interwencją (testem) 
wpływając na lokalny rynek pracy. Jednocześnie badania wskazują na bardzo niski w stosunku do krajów 
Unii Europejskiej a w szczególności w stosunku do Niemiec (partnerstwo ponadnarodowe)  poziom 
odzysku baterii i ZSEE. Poziom zbierania ZSEE w Polsce w 2011 roku osiągnął poziom 27,80 % i daleki 
jest od norm przyjętych w UE (w Niemczech 70%), co wskazuje na wysoki potencjał wzrostu dla tego 
obszaru działań. Można więc spodziewać się, iż przy wdrożeniu rozwiązań niemieckich (będących 
inspiracją dla testowanego modelu) poziom odzysku a co zatem idzie opłacalności wzrośnie na tyle, iż 
działanie będzie mogło trwale finansować miejsca pracy związane ze zbiórką, segregacją baterii i 
demontażem ZSEE w gminach objętych modelową interwencją. W badanych gminach przeszło 20% 
mieszkańców przechowuje ZSEE w domu, a ponad 5% wyrzuca wraz z odpadami komunalnymi, co 
wskazuje na niską świadomość a jednocześnie spory potencjał wzrostu odzysku w efekcie planowanych 
interwencji. Badanie wskazało, iż oparcie planu zbiórki na akcjach społecznych zwiększają ich 
efektywność. Możliwości tworzenia ZMP w obszarze koordynowania tego typu akcji uwzględnione 
zostały w trzecim obszarze problemowym (PARTNERSTWO), niemniej na tym etapie badania 
potwierdziły zasadność uwzględnienia w planie zbiórki i odzysku oraz analizie finansowej tych akcji 
czynników społecznych związanych z kapitałem społecznym gminy (ilość i jakość organizacji 
pozarządowych, w tym związanych z ekologią i pomocą społeczną, ilość placówek kształcenia, w tym 
ilość uczniów, ilość parafii i jakość relacji gminy z Kościołem, Caritasem i inne wpływające na 
skuteczność podejmowanych akcji społecznych). Wyniki badań i eksperymentu dają podstawę do 
uwzględnienia w finalnej wersji produktu elementów niefinansowych związanych z wolontariatem, 
zaangażowaniem społecznym w imię wyższego (nieekonomicznego celu) oraz wartością dodaną 
wnoszoną przez NGO obniżającą koszty całego przedsięwzięcia (większe możliwości pozyskania 
sponsorów, większa wiarygodność i akceptacja społeczna akcji). Badania wskazały na brak w regionie 
praktyk tworzenia trwałych miejsc pracy związanych ze zbiórką oraz całkowicie akcyjny, incydentalny 
charakter przedsięwzięć. Nie znaleziono także rozwiązań formalno-prawnych związanych z organizacją 
ZMP przy odzysku, a w szczególności narzędzi doradczych i edukacyjnych (profile kompetencyjne) 
związanych z tą aktywnością zawodową. Dlatego konieczne było poddanie testowaniu różnych planów 
zbiórki uwzględniających tworzenie ZMP wraz ze wsparciem edukacyjnym.  

Wyniki testu oraz ewaluacja zewnętrzna potwierdziły trafność i skuteczność 6 produktów finalnych 
składających się na pierwszy model tworzenia ZMP, co wskazuje, iż opisane poniżej rozwiązania powinny 
być rekomendowane do dalszych wdrożeń na poziomie gmin objętych upowszechnianiem. 
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PF1: Plan zbiórki ZSEE, baterii, ubrań i nakrętek 

Narzędzie jest pierwszym produktem finalnym składającym się na Model kreowania ZMP w obszarze 
recyklingu. Zważywszy, że w pierwotnych założeniach eksperymentu planowano głównie zbiórkę baterii 
oraz drobnego sprzętu elektronicznego na wszystkich modelach i schematach widnieje ogólna, robocza 
nazwa „baterie”, pod którą należy rozumieć także możliwość zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (ZSEE) oraz dwóch kolejnych sprawdzonych i rekomendowanych w  wyniku testu 
przedmiotów 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 plastikowych 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 uczniów, mieszkańców gmin – akcje osiedlowe), co uwzględnione zostało także 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 także w finalnej 
wersji kalkulatora do szacowania baterii i nakrętek (PF 7). 

Narzędzie jest schematem działania, planowania zbiórki w gminie z udziałem optymalnej grupy 
interesariuszy recyklingu, rozumianych jako partnerów społecznych zbiórki. Narzędzie uwzględnia nie tylko 
etapy samej zbiórki, ale także działania przygotowawcze i towarzyszące, których realizacja kreuje nowe 
miejsca pracy związane ze zbiórką, które nazywane są dalej nowymi Zielonymi Miejscami Pracy (ZMP). 
Proces tak zaplanowanej zbiórki nie tylko prowadzi do wyniku finansowego, lecz przede wszystkim 
uruchamia kapitał społeczny gminy, zwiększa świadomość społeczną w zakresie zielonej gospodarki, 
zwiększając tym samym efektywność finansową zbiórki oraz trwałość (zasadność, popyt) nowego miejsca 
pracy w ramach ZMP. Plan zbiórki będący początkowo planem testowania nowych ZMP staje się w istocie 
planem tworzenia ZMP przy okazji zbiórki, a wszystkie etapy zbiórki pomyślano tak, by nowy pracownik 
uczył się nowych zadań zawodowych w drodze wstępnych staży w obszarze przygotowawczym zbiórki 
(PRAKTYKA) oraz zasadniczych staży zawodowych w realnym środowisku pracy przy docelowej zbiórce 
(PRACA). W ten sposób narzędzie staje się instrumentem logistyczno-edukacyjnym przygotowującym 
lokalną społeczność do finansowania nowych ZMP oraz przyszłych pracowników do efektywnej pracy w 
nowo utworzonych ZMP. Schemat przedstawia kolejne etapy (od „a” do „d”) przygotowania zbiórki 
w gminie wraz z instrukcjami dla poszczególnych użytkowników etapów (JST, szkoła, NGO i MSP). 
Dodatkowo schemat przedstawia kontekst (moment czasowy, etap logiczny, obszar problemowy) 
zastosowania innych narzędzi (produktów finalnych PF) projektu (PF: 2, 3, 4, 6) związanych z recyklingiem 
ZSEE, baterii (ubrań i nakrętek). W tym sensie schemat jest nie tylko instrukcją przygotowania zbiórki, ale 
także scenariuszem tworzenia ZMP w gminie. Należy podkreślić, iż ten model działania w gminie, 
każdorazowo, także po zakończeniu projektu innowacyjnego, będzie miał 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 
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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. 

ELEMENTY składające się na produkt finalny  

Na produkt składa się schemat działania uwzględniający 4 ETAPY i instrukcje do poszczególnych etapów 
dla użytkowników produktu:  

 UTWORZENIE PARTNERSTWA – instrukcje dla Lidera Zbiórki, Koordynatora Plany na 
temat tego w jaki sposób należy powołać partnerstwo trójsektorowe (JST – SZKOŁA, NGO i MSP)  
na potrzeby zbiórki, w szczególności scenariusz spotkania założycielskiego z zastosowaniem 3 
narzędzi (produkt 3, 6 i 7) dotyczących analizy finansowej planowanego przedsięwzięcia. Instrukcje 
kierowane do optymalnego Lidera z ramienia JST, 

 PRZYGOTOWANIE DO ZBIÓRKI – instrukcje dla doradcy zawodowego z ramienia NGO lub 
PUP w zakresie przygotowania do praktyki EDUKATORA, który we współpracy ze SZKOŁĄ i 
firmami (członkami partnerstwa) realizuje plan edukacyjny przygotowujący uczniów szkoły, 
przedsiębiorców i mieszkańców gminy do zbiórki.  

 STAŻE WSTĘPNE ZMP – instrukcje dla doradcy zawodowego, przedsiębiorców dotyczące 
prac EDUKATORA i nauki praktycznej w firmie SEGREGATORA, traktowanych jako pierwszy etap 
stażu w dwóch zawodach ZMP. W ramach tych prac stażyści przygotowują społecznośc gminy do 
zbiórki.  

 STAŻE ZAWODOWE ZMP – instrukcje dla EDUKATORA i SEGREGATORA oraz 
specjalistów wspierających dotyczące samej zbiórki (zakres, harmonogram działań poszczególnych 
osób). Jest to etap zbiórki właściwiej trwającej w szkołach i w instytucjach, w ramach których w 
realiach prawdziwej PRACY stażyści zdobywają kompetencje praktyczne ZMP. 

PROBLEM, na który odpowiada narzędzie  

Plan efektywnej zbiórki ZSEE i zużytych baterii na terenie gminy pełni rolę nadrzędną w stosunku do 
pozostałych sześciu produktów związanych z ZSEE i bateriami. Produkt ten, spina klamrą inne produkty 
finalne ukazując kontekst i moment ich zastosowania w procesie tworzenia ZMP. W praktyce społecznej 
gmin brak jest narzędzi o charakterze planistycznym gwarantujących przygotowanie i tworzenie 
trwałego ZMP w gminie. Większość praktyk w tej dziedzinie ogranicza się do incydentalnych, okazjonalnych 
akcji zbiórki, które koncentrują się na ostatecznej ilości zebranych materiałów a nie na trwałym efekcie 
społecznym całego przedsięwzięcia, czyli wpływu tej akcji na rzeczywistość społeczną gminy. Mając na 
uwadze wysoki potencjał gmin w zakresie kontynuowania tego typu akcji (opartych na uniwersalnych i 
rozpoznawalnych wartościach, akceptowanych przez większość mieszkańców gminy) narzędzie daje szansę 
wykorzystania akcji do przygotowania i utworzenia trwałego ZMP a przynajmniej do edukacji, praktyki 
zawodowej i standaryzacji ZMP, co stanowić będzie trwały efekt dla gminy, przygotowując grunt 
(kompetencje, wiedza praktyczna zdobyta w trakcie stażu i zbiórki) pod finansowanie ZMP, na ten czas, gdy 
okoliczności gospodarcze, realizowany projekt, czy przepisy prawa umożliwią finansowanie ZMP. W ten 
sposób produkt nabiera charakteru edukacyjnego i przygotowawczego w stosunku do pozostałych narzędzi 
tworzenia ZMP. 
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UŻYTKOWNICY, którzy mogą stosować narzędzie 

Schemat uwzględnia wszystkich interesariuszy modelowej interwencji przedstawionej we wprowadzeniu 
merytorycznym do opisu produktu, przewidując ich udział lub rolę w poszczególnych, wybranych etapach 
schematu. W graficznej prezentacji schematu wskazano skrótami (NGO, JST, MSP etc..) etapy za które 
odpowiada poszczególny typ użytkownika (jeżeli plan jest wdrażany przez partnerstwo lokalne) lub 
też etapy realizowane z udziałem tych typów użytkowników, w przypadku gdy plan jest wdrażany 
(produkt jest stosowany) przez jedną instytucje (lidera społecznego). Zastosowanie narzędzia możliwe jest 
więc w ramach wspólnego projektu lokalnego partnerstwa, w którym poszczególni partnerzy korzystają z 
narzędzia na przypisanym sobie etapie wdrażania planu. Produkt w ujęciu modelowym, może być więc 
stosowany przez szerokie spektrum odbiorców (zastosowanie produktu na własny użytek, 
samodzielna realizacja własnej potrzeby społecznej lub gospodarczej) oraz użytkowników (zastosowanie 
produktu w działaniach projektowych na rzecz lokalnej społeczności). Dlatego też, w zastosowaniu 
produktu należy uwzględnić kontekst odbiorców i użytkowników: 

Kontekst ODBIORCÓW innowacji adekwatnie do 3 POZIOMÓW INTERWENCJI (podaż, popyt, 
kreowanie podaży i popytu) zwiększa trafność modeli poprzez uwzględnienie 3 odmiennych perspektyw, 
motywacji i korzyści wszystkich modelowych interesariuszy ZMP: 

 PRACOWNICY - BEZROBOTNI (w tym osoby niepełnosprawne, 50+, bezrobotni na wsi oraz 
odchodzący z rolnictwa) zainteresowani możliwością podjęcia pracy na ZMP po doradztwie i edukacji, z 
zastosowaniem narzędzi diagnostycznych i doradczych (profile kompetencyjne, opisy stanowisk ZMP). 
Osoby bezrobotne są uczestnikami 2, 3 i 4 etapu planu, przygotowując się z udziałem doradcy 
zawodowego do stażu i pracy w nowym zawodzie. W przypadku braku dostępności doradcy 
zawodowego w małej gminie, przyszli pracownicy mogą skorzystać z gotowych narzędzi samodzielnie, 
stając się nie tylko odbiorcami, ale i użytkownikami tego produktu finalnego.  

 PRACODAWCY – PRZEDSIĘBIORCY lokalni zainteresowani wynikiem finansowym nowych 
usług i produktów związanych z ZMP korzystający z doradztwa biznesowego i narzędzi z zakresu analizy 
finansowej (biznes plan) oraz angażujący się pilotażowo w realizację staży i praktyk ZMP. 
Pracodawcy organizują staże w ramach 3 i 4 etapu planu. W przypadku braku dostępności doradcy 
biznesowego w małej gminie lub w przypadku chęci większego zaangażowania pracodawcy są 
użytkownikami produktu finalnego edukując w zakresie ZMP w ramach praktyki zawodowej (etap 3) lub 
też finansując nowe miejsce pracy (etap 4) w ramach docelowej zbiórki.  

 ANIMATORZY – LIDERZY lokalni (w tym przedstawiciele JST, NGO z terenu gminy) 
zainteresowani animowaniem i koordynowaniem akcji odbioru ZSEE, baterii i biomasy kreujących ZMP 
z zastosowaniem narzędzi planistycznych (plany zbiórki) i finansowych (analiza finansowa gminy). 
Liderzy lokalni są głównym odbiorcą i użytkownikiem tego produktu finalnego. Pełnią funkcję animującą 
oraz zarządzającą dla całego procesu, dbając o komplementarne i modelowe przeprowadzenie zbiórki, 
w przekonaniu, że rozwiązanie takie prowadzi do trwałych efektów w zakresie ZMP.  

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

 NGO – obszar PODAŻY (usługi doradcze i edukacyjne dla osób bezrobotnych, przyszłych 
pracowników, z uwzględnieniem niepełnosprawności, 50+, obszarów wiejskich w specjalizacji NGO) 
budowanie i rozwój kompetencji zawodowych związanych z ZMP (w szczególności przedsiębiorczych).     
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Organizacje pozarządowe są modelowym użytkownikiem etapu 2 produktu finalnego, przygotowując 
osobę bezrobotną do stażu w ramach etapu 3 (w tym przypadku organizacja pozarządowa może być 
też organizatorem stażu) oraz do pracy na ZMP w ramach etapu 4 produktu finalnego.  

 MSP – obszar POPYTU (działalność biznesowa, nowe usługi i produykty związane z zieloną 
gospodarką – ZSEE. Bateriami i biomasą – kreujące ZMP) budowanie efektywnych finansowo biznes 
planów opartych na nowych kompetencjach ZMP (zapotrzebowanie na kompetencje ZMP) 
Przedsiębiorcy są modelowym użytkownikiem etapu 4 produktu finalnego. Pracodawca odpowiada w 
dużej mierze za finansowanie lub co najmniej edukację w ramach praktyki zawodowej prowadzonej w 
warunkach zbiórki docelowej, gdzie koszty/wynik finansowy pracodawcy stanowi element analizy 
finansowej modelu (PF3) 

 JST – obszar KREOWANIA (lokalna współpraca na rzecz ZMP) budowanie efektywnych społecznie 
akcji podnoszących świadomość społeczną, potrzeby i wartości uzasadniające finansowanie ZMP poza 
działalnością gospodarczą oraz system zachęt dla działalności MSP kreującej ZMP. 
Samorząd gminny jest modelowym użytkownikiem całego produktu finalnego, w szczególności etapu 1 
schematu, którego celem jest utworzenie lokalnego partnerstwa i zainicjowanie procesu tworzenia i 
finansowania ZMP. W układzie projektowym samorząd gminny może być liderem partnerstwa oraz 
instytucją zarządzającą projektem lub finansującą cały projekt w ramach współpracy z NGO i 
kontraktowania usługi społecznej w obszarze: Promocja gminy i rozwoju przedsiębiorczości; Wspieranie 

samorządności i postaw obywatelskich czy też  Edukacji i wychowania. (wybrane grupy usług społecznych, w 
których kontraktowanie usług społecznych przez JST daje szanse zastosowania produktu ze środków 
własnych gminy).  

Powyższe zestawienie ukazuje uniwersalność produktu finalnego związaną z szeroką grupą 
potencjalnych (modelowych) użytkowników poszczególnych etapów składających się na produkt. W wyniku 
przeprowadzonego testu należy jednak wskazać JST jako optymalnego użytkownika produktu, który 
realizuje plan w ramach środków własnych z aktywnym udziałem pozostałych użytkowników i odbiorców.  

DZIAŁANIA i nakłady niezbędne do zastosowania narzędzia  

W celu zastosowania narzędzia, należy skorzystać ze schematu (plan graficzny) oraz instrukcji do 
poszczególnych etapów schematu kierowanych do poszczególnych użytkowników i/lub uczestników 
produktu finalnego. Wskazane jest utworzenie harmonogramu czasowego dla poszczególnych etapów, na 
wzór projektu partnerskiego, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności poszczególnych partnerów, 
uczestników za kolejne etapu zbiórki. Pomocna w tym przypadku może być strategia tworzenia i finansowania 

ZMP w gminie (PF9) w układzie fiszki projektu.  

Instrukcje dołączone do produktu finalnego opisują szczegółowo kolejne działania, zadania i wyzwania 
składające się na cztery etapy zbiórki z propozycją instytucji uczestniczących oraz odpowiedzialnych za te 
etapy. Dlatego też możliwe jest rozproszenie nie finansowych kosztów zastosowania narzędzia na wszystkie 
instytucje zaangażowane w proces a w przypadku, gdy dobór partnerstwa zapewnia udział instytucji 
statutowo zainteresowanych tworzeniem ZMP oraz aktywizacją zawodową grup defaworyzowanych, można 
liczyć na ponoszenia prawnych kosztów w ramach środków własnych partnerstwa, w przypadku, gdy nie 
uda się uzyskać środków specjalnych na zastosowanie produktu (dotacaj gminy w ramach kontraktowania 
usługi społecznej lub projekt EFS). Mając na względzie zewnętrzne źródła finansowania można (na podstawie 
kosztów poniesionych w ramach eksperymentu społecznego) oszacować koszty finansowe modelowej 
zbiórki na kwotę ok. 5 000,00 PLN, które mogą być refinansowane także przez dochody ze sprzedaży 
zebranego materiału, które można oszacować z zastosowaniem specjalnych kalkulatorów (PF6 i PF7). 
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 UTWORZENIE PARTNERSTWA – działania związane z przygotowaniem i powołaniem 
partnerstwa trójsektorowego (JST – SZKOŁA, NGO i MSP) na potrzeby zbiórki, w szczególności 
spotkanie założycielskie z zastosowaniem 3 narzędzi (produkt 3, 6 i 7) dotyczących analizy 
finansowej planowanego przedsięwzięcia w formie warsztatów. Koszt organizacji spotkania i 
zaangażowania specjalisty – 500 PLN  

 PRZYGOTOWANIE DO ZBIÓRKI – usługi szkolenia oraz doradcy zawodowego z ramienia 
NGO lub PUP w zakresie przygotowania do praktyki EDUKATORA, który we współpracy ze 
SZKOŁĄ i firmami (członkami partnerstwa) realizuje plan edukacyjny przygotowujący uczniów 
szkoły, przedsiębiorców i mieszkańców gminy do zbiórki. Koszt organizacji i realizacji usług 
doradczych dla 10 osób bezrobotnych zaangażowanych w zbiórkę w gminie, w zależności od 
możliwości skorzystania z doradców PUP – od 100 PLN do 1000 PLN oraz szkolenie – 500 PLN 

 STAŻE WSTĘPNE ZMP – usługi doradcy zawodowego przygotowującego osoby bezrobotne 
do prac EDUKATORA i nauki praktycznej w firmie SEGREGATORA, traktowanych jako pierwszy 
etap stażu w dwóch zawodach ZMP. W ramach tych prac stażyści przygotowują społeczność gminy 
do zbiórki. Koszt organizacji i realizacji usług doradczych dla 2 osób bezrobotnych zaangażowanych 
w zbiórkę w gminie, w zależności od możliwości skorzystania z doradców PUP – od 50 PLN do 
1000 PLN oraz koszty stażu, w tym stypendium stażowe do 2000 PLN. 

 STAŻE ZAWODOWE ZMP – staż EDUKATORA i SEGREGATORA oraz specjalistów 
wspierających dotyczące samej zbiórki (zakres, harmonogram działań poszczególnych osób). Jest to 
etap zbiórki właściwiej trwającej w szkołach i w instytucjach, w ramach których w realiach 
prawdziwej PRACY stażyści zdobywają kompetencje praktyczne ZMP. Koszty praktyki i stażu, w 
tym stypendium stażowe we ramach realnej zbiórki - do 2000 PLN. 

Powyższe koszty zależą od liczby osób bezrobotnych zaangażowanych w zbiórkę 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, co może wpłynąć na skale 
wszystkich kosztów, jednak w tym przypadku koszty te byłyby finansowane z konkretnego projektu (źródła) 
o jako takie nie odbiegałyby do cen rynkowych w danym obszarze usług rynku pracy.   

MODYFIKACJE i zmiany narzędzia w praktyce  

Produkt jest rozwiązaniem modelowym, zakładającym 4 etapy przygotowania i wdrożenia zbiórki, który już 
w trakcie testowania, poszczególnych gminach, ulegał znacznym 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, modyfikując sposób 
wykonania poszczególnych instrukcji do etapów. 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.  

 Można rozszerzyć katalog użytkowników/liderów zbiórki na NGO (organizacje pozarządowe) lub 
przenieść ciężar organizacji i przygotowania zbiórki na szkoły (Rada Rodziców, nauczyciel 
przedsiębiorczości, nauczyciel biologii w zakresie ochrony środowiska, wychowawcy w ramach 
godzin wychowawczych)  
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 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 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.  

 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.   

Powyższe modyfikacje nie wpływają na efektywność produktu finalnego a jedynie mogą zwiększyć jego 
trafność, poprzez uwzględnienie specyficznych potrzeb i doświadczeń gminy.  

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 zmodyfikowane w efekcie testu i rekomendacji uczestników eksperymentu 
społecznego. W pierwotnych założeniach eksperymentu planowano głównie zbiórkę baterii oraz drobnego 
sprzętu elektronicznego. W finalnej wersji produktu 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). 
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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. 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 
tych instytucji i organizacji na styku działań polityki społecznej i rynku pracy.  

REKOMENDACJE wdrożeniowe PF1 

W wyniku procesu testowania oraz ewaluacji pierwszego produktu finalnego PF1 – Plan zbiórki ZSEE, 
baterii, ubrań i nakrętek wskazać należy wskazać wybrane (kluczowe) rekomendacje do wdrożeń: 

 Wskazane jest rozszerzenie obszaru zbiórki o ubrania i nakrętki, co pozwoli zwiększyć stabilność 
finansową procesu tworzenia ZMP w gminie.  

 Zbiórkę odzieży używanej należy połączyć ze zbiórką ZSEE, ze względu na podobne gabaryty oraz 
angażowanie do zbiórki osób dorosłych oraz firm. Akcję zbiórki w tym zakresie można prowadzić 
w modelu zbiórek otwartych na osiedlach, dzielnicach lub wsiach z wykorzystaniem specjalnych 
pojemników udostępnionych przez gminę lub współpracującą z gminą firmę zajmującą się odzyskiem 
i przetwórstwem surowców.  

 Do szacowania zbiórki ZSEE z udziałem odzieży należy zastosować poprawioną, finalną wersję 
kalkulatora do szacowania ZSEE i odzieży (PF6) 

 Zbiórkę nakrętek plastikowych należy połączyć ze zbiórką baterii, ze względu na małe gabaryty oraz 
angażowanie do zbiórki uczniów i szkół. Akcję zbiórki w tym zakresie można prowadzić w modelu 
zbiórek w szkołach i instytucjach.  
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 Do szacowania zbiórki baterii z udziałem nakrętek należy zastosowań poprawioną, finalną wersję 
kalkulatora do szacowania baterii i nakrętek (PF7) 

 W pierwszym etapie schematu należy skorzystać z powiązanych z etapem produktów finalnych: z 
planu odbioru zebranych materiałów (PF2) oraz analizy ekonomicznej (PF3) wraz z kalkulatorami do 
szacowania przychodu ze zbiórki dla ZSEE i ubrań (PF6) oraz dla baterii i nakrętek (PF7) 

 Na drugim, trzecim i czwartym etapie schematu należy skorzystać z powiązanych z etapem 
produktów finalnych, w szczególności ze Wzoru organizacji i finansowania ZMP dla zawodów 
SEGREGATOR, EDUKATOR (PF4) 

 Dostosowując produkt do specyficznych potrzeb i możliwości konkretnej gminy należy skorzystać z 
obszarów możliwych modyfikacji wskazanych w opisie produkt, w szczególności możliwości 
rozszerzenie katalogu użytkowników/liderów zbiórki na organizacje pozarządowe, czy szkoły (Rada 
Rodziców, nauczyciel przedsiębiorczości, nauczyciel biologii w zakresie ochrony środowiska, 
wychowawcy w ramach godzin wychowawczych); możliwości rozszerzenia katalogu doradców 
zawodowych przygotowujących osoby bezrobotne do staży w ramach ZMP o pracowników 
środowiskowych pracujących w gminie w OPS lub do pedagogów szkolnych, nauczycieli; możliwość 
rozszerzenia katalogu miejsc organizacji staży i praktyk o gminę finansującą działania w zakresie 
ochrony środowiska, przedsiębiorczości lub edukacji lub NGO z którymi gmina kontraktuje usług 
społeczne, możliwość 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 (konspekty, programy, materiały 
szkoleniowe) przez poszczególnych użytkowników produktu z uwzględnieniem ich doświadczeń 
projektowych i edukacyjnych czy specyfiki gospodarczej czy kulturowej danej gminy. 

Załączniki 

Na produkt finalnych obok modelowej metody wsparcia składają się następujące narzędzia, stanowiące 
warsztat pracy użytkownika opisanego produktu finalnego:  

 Plan zbiórki ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek – schemat graficzny  

 Instrukcje do planu zbiórki 
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PF2: Plan odbioru ZSEE, baterii, ubrań i nakrętek 

Narzędzie jest drugim produktem finalnym składającym się na Model kreowania ZMP w obszarze 
recyklingu. Podobnie jak w przypadku opisu pierwszego narzędzia w modelu (PF1) należy zastrzec, pod 
roboczą nazwą „baterie” należy rozumieć także możliwość zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (ZSEE) oraz dwóch kolejnych sprawdzonych i rekomendowanych w  wyniku testu 
przedmiotów zbiórek, jakimi jest używana odzież oraz plastikowe nakrętki.  

Narzędzie jest schematem działań jakie należy podjąć by odebrać materiały zebrane w trakcie zbiórki 
zaplanowanej w ramach PF1. W tym ujęciu narzędzie jest drugą częścią schematu recyklingu. Narzędzie 
uwzględnia nie tylko etapy samego odbioru efektów zbiórki, ale także działania, których realizacja kreuje 
nowe miejsca pracy związane z odbiorem ZSEE, baterii, ubrań i nakrętek z różnych, alternatywnych miejsc  
zbiórki. Różnicowanie przedmiotów i miejsc zbiórki tworzy nowe przestrzenie (zadania zawodowe) dla 
nowo tworzonego ZMP. Podobnie jak w przypadku zbiórki, tak i tu, proces tak zaplanowanego odbioru nie 
tylko prowadzi do wyniku finansowego, lecz przede wszystkim uruchamia kapitał społeczny gminy wokół 
lokalnej akcji zbiórki - zwiększa świadomość społeczną w zakresie zielonej gospodarki, zwiększając tym 
samym trwałość (zasadność, popyt) nowego miejsca pracy w ramach ZMP.  

Plan odbioru będący początkowo planem testowania nowych ZMP staje się w istocie planem tworzenia 
ZMP przy okazji odbioru, a wszystkie jego etapy pomyślano tak, by maksymalnie angażować lokalną 
społeczność i stwarzać maksymalnie szeroki zakres zadań dla nowo utworzonego miejsca pracy ZMP. 
Schemat przedstawia kolejne etapy (od „e” do „g”) związane ze zbiórką i odbiorem a jego kluczowym 
etapem jest wdrożenie (przyjęcie przez lokalną społeczność) wspólnie wypracowanej strategii tworzenie 
ZMP w gminie, po ocenie efektów zbiórki i odbiorze zebranych materiałów z innych gmin biorących udział 
w zbiórce. Warto w tym miejscu podkreślić, iż wdrożenie zbiórki powinno odbywać się podobnie jak 
testowanie produktu, dlatego też rekomendowane jest prowadzenie analogicznych zbiórek w gminach 
partnerskich, tak by zwiększyć efektywność kosztową odbioru materiałów z danego terenu. W tym 
przypadku, podobnie jak w przypadku palny zbiórki (PF1), schemat testowania ZMP staje się schematem 
wdrażania modelu w kolejnych gminach, co zapewnia trafność i trwałość ZMP tworzonych zgodnie ze 
specyfiką gmin objętych upowszechnianiem. 

ELEMENTY składające się na produkt finalny  

Na produkt składa się schemat działania uwzględniający 5 ETAPÓW i instrukcje do poszczególnych 
etapów dla użytkowników produktu:  

 ZBIÓRKA NA POZIOMIE SZKOŁY – instrukcje dla Lidera Szkolnego dotyczące prowadzenia 
zbiórki baterii i ZSEE w szkole, konkursów, motywatorów dla uczniów. Kolejne wytyczne 
dotyczące testowania ZMP: EDUKATOR 

 ZBIÓRKA NA POZIOMIE FIRMY – instrukcje dla przedsiębiorców, firm handlowych i 
dystrybutorów, instutucji publicznych dotyczące prowadzeni zbiórki baterii i ZSEE w firmach oraz 
wytyczne dotyczące testowania ZMP: SEGREGATOR  

 ZBIÓRKA NA POZIOMIE GMINY – instrukcje dla Lidera Zbiórki lub JST dotyczące zbiórki 
(odbioru) ZSEE i baterii ze szkół oraz firm  w ramach festynu gminnego, dni ekologicznych w gminie 
oraz wytyczne dotyczące testowania ZMP: DYSTRYBUTOR w zakresie ZSEE i baterii (zawód ten 
testowany jest także przy pozyskaniu biomasy).  
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 ODBIÓR BATERII I ZSEE z 5 GMIN – instrukcje dla Lidera Zbiórki odbioru ZSEE i baterii z 
poszczególnych gmin – zbiórka lokalna na poziomie 5 gmini oraz dostawy materiałów do 
Organizacji Odzysku, w tym wytyczne dotyczące testowania ZMP: DYSTRYBUTOR  

 STRATEGIA WSPÓŁPRACY na rzecz ZMP – instrukcje dotyczące oceny efektywności 
zakończonego przedsięwzięcia z zastosowaniem produktów analizy finansowej (PF 3, 6, 7) oraz 
przygotowania i podpisania w gminie  wieloletniej strategii współpracy JST z NGO i MSP: Strategia 

tworzenia i finansowania ZMP w gminach i miastach woj. podlaskiego. 

PROBLEM, na który odpowiada narzędzie  

Plan odbioru ZSEE i zużytych baterii z gmin dotyczy odbioru zebranych materiałów z gmin (ze szkół, z 
instytucji, z terenu gminy) po zrealizowaniu zbiórki właściwej. W tym wymiarze produkt jest kontynuacją 
narzędzia pierwszego i dotyczy samej zbiórki. Narzędzie pierwsze ma charakter przygotowawczy i 
edukacyjny, gdy tymczasem narzędzie drugie ma charakter logistyczny i biznesowy. Zastosowanie narzędzia 
prowadzi do sprzedania zebranych materiałów, zliczenie efektów i opracowania oraz podpisania na 
podstawie przeprowadzonego eksperymenty strategii współpracy na kolejne lata w zakresie podobnych, 
modelowych przedsięwzięć finansujących ZMP. Podobnie jak w przypadku pierwszego narzędzia (produkt 
1) także to narzędzie ma charakter planistyczny i spinający pokazując kontekst i moment użycia wszystkich 
6 narzędzi związanych z ZSEE i bateriami. Zważywszy na jego finalizujący aspekt w stosunku do narzędzia 
pierwszego, kolejne etapy w narzędzia są numerowane jako kontynuacja listy etapów z narzędzia 
pierwszego (PF1).  

Produkt odpowiada na problem braku w praktyce społecznej kompleksowych instrukcji prowadzenia 
odbioru zebranych materiałów z terenu kilku gmin współpracujących na rzecz tworzenia ZMP. Należy 
podkreślić, iż wszelkie akcje zbiórki i odbioru materiałów z gmin miały do tej pory charakter incydentalny 
orientując się na krótkoterminowych celach związanych z samą zbiórką i odbiorem materiałów, pomijając 
działania czy obszary, które mogłyby kreować trwałe rezultaty zatrudnieniowe w gminie. Zaproponowanie 
narzędzie zwiększającego efektywność recyklingu w gminie a jednocześnie kreującego trwałe miejsca pracy 
przy tym procesie zwiększa możliwości tworzenia i finansowania ZMP w gminach, co potwierdzone zostało 
w trakcie przeprowadzonego eksperymentu społecznego i ewaluacji prezentowanego modelu.  

UŻYTKOWNICY, którzy mogą stosować narzędzie 

Schemat uwzględnia wszystkich interesariuszy modelowej interwencji przedstawionej we wprowadzeniu 
merytorycznym do opisu produktu, przewidując ich udział lub rolę w poszczególnych, wybranych etapach 
schematu. W graficznej prezentacji schematu wskazano skrótami (NGO, JST, MSP) etapy za które 
odpowiada poszczególny typ użytkownika (jeżeli plan jest wdrażany przez partnerstwo lokalne) lub 
też etapy realizowane z udziałem tych typów użytkowników, w przypadku gdy plan jest wdrażany 
(produkt jest stosowany) przez jedną instytucje (lidera społecznego). Zastosowanie narzędzia możliwe jest 
więc w ramach wspólnego projektu lokalnego partnerstwa, w którym poszczególni partnerzy korzystają z 
narzędzia na przypisanym sobie etapie wdrażania planu. Produkt w ujęciu modelowym, może być więc 
stosowany przez szerokie spektrum odbiorców (zastosowanie produktu na własny użytek, 
samodzielna realizacja własnej potrzeby społecznej lub gospodarczej) oraz użytkowników (zastosowanie 
produktu w działaniach projektowych na rzecz lokalnej społeczności). Dlatego też, w zastosowaniu 
produktu należy uwzględnić kontekst odbiorców i użytkowników: 

Kontekst ODBIORCÓW innowacji adekwatnie do 3 POZIOMÓW INTERWENCJI (podaż, popyt, 
kreowanie podaży i popytu) zwiększa trafność modeli poprzez uwzględnienie 3 odmiennych perspektyw, 
motywacji i korzyści wszystkich modelowych interesariuszy ZMP: 
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 PRACOWNICY - BEZROBOTNI (w tym osoby niepełnosprawne, 50+, bezrobotni na wsi oraz 
odchodzący z rolnictwa) zainteresowani możliwością podjęcia pracy na ZMP po doradztwie i edukacji, z 
zastosowaniem narzędzi diagnostycznych i doradczych (profile kompetencyjne, opisy stanowisk ZMP). 
Osoby bezrobotne są uczestnikami 5, 6, 7, i 9 (kroki e, f, h) etapu planu, realizując z pomoca doradcy 
doradcy zawodowego IPD (Indywidualny plan działań) na ZMP w trakcie zbiórki i odbioru. W 
przypadku braku dostępności doradcy zawodowego w małej gminie, przyszli pracownicy mogą 
skorzystać z gotowych instrukcji IPD, stając użytkownikami tego produktu finalnego.  

 PRACODAWCY – PRZEDSIĘBIORCY lokalni zainteresowani wynikiem finansowym nowych 
usług i produktów związanych z ZMP korzystający z doradztwa biznesowego i narzędzi z zakresu analizy 
finansowej (biznes plan) oraz angażujący się pilotażowo w realizację staży i praktyk ZMP. 
Pracodawcy organizują staże w ramach 6 i 9 etapu planu (kroki f i h) będąc miejscem zbiórki lub 
angażując się komercyjnie w odbiór materiałów z terenu gminy. W ostatnim etapie zbiórki pracodawca 
komercyjnie zaangażowany w odbiór materiałów z ternu gmin tworzy miejsce pracy dla trzeciego ZMP, 
czyli dla DYSTRYBUTORA. 

 ANIMATORZY – LIDERZY lokalni (w tym przedstawiciele JST, NGO z terenu gminy) 
zainteresowani animowaniem i koordynowaniem akcji odbioru ZSEE, baterii i biomasy kreujących ZMP 
z zastosowaniem narzędzi planistycznych (plany zbiórki) i finansowych (analiza finansowa gminy). 
Liderzy lokalni są głównym odbiorcą i użytkownikiem tego produktu finalnego. Szczególna rolę 
odgrywają w przedostatnim etapie schematu – etap 8 – ocena wyników zbiórki oraz przyjęcie strategii 
tworzenia i finansowania ZMP w gminie przy okazji recyklingu. Animator odgrywa też kluczową rolę w 
koordynowaniu zbiórki z terenu współpracujących gmin zwiększając efektywność całego 
przedsięwzięcia a tym samym zwiększając możliwości finansowania ZMP. W ostatnim etapie zbiórki 
lider zbiórki może tworzyć miejsce pracy dla trzeciego ZMP, czyli dla DYSTRYBUTORA. 

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

 NGO – obszar PODAŻY (usługi doradcze i edukacyjne dla osób bezrobotnych, przyszłych 
pracowników, z uwzględnieniem niepełnosprawności, 50+, obszarów wiejskich w specjalizacji NGO) 
budowanie i rozwój kompetencji zawodowych związanych z ZMP (w szczególności przedsiębiorczych).     
Organizacje pozarządowe są modelowym użytkownikiem etapu 5 produktu finalnego wspierając osobę 
bezrobotną w realizacji stażu w ramach zbiórki w szkołach.  

 MSP – obszar POPYTU (działalność biznesowa, nowe usługi i produykty związane z zieloną 
gospodarką – ZSEE. Bateriami i biomasą – kreujące ZMP) budowanie efektywnych finansowo biznes 
planów opartych na nowych kompetencjach ZMP (zapotrzebowanie na kompetencje ZMP) 
Przedsiębiorcy są modelowym użytkownikiem etapu 6 i 9 produktu finalnego. Pracodawca odpowiada 
w dużej mierze za finansowanie lub edukacje SEGREGATORA w trakcie zbiórki na terenie firmy oraz 
DYSTRYBUTORA w trakcie odbioru z ternu gmin. 

 JST – obszar KREOWANIA (lokalna współpraca na rzecz ZMP) budowanie efektywnych społecznie 
akcji podnoszących świadomość społeczną, potrzeby i wartości uzasadniające finansowanie ZMP poza 
działalnością gospodarczą oraz system zachęt dla działalności MSP kreującej ZMP. 
Samorząd gminny jest modelowym użytkownikiem całego produktu finalnego, w szczególności etapu 8 
schematu, którego celem jest ocena wyników zbiórki i przyjęcie strategii tworzenia i finansowania ZMP 
w gminie we współpracy z lokalną społecznością i firmami zaangażowanymi w schemat. W układzie 
projektowym samorząd gminny może być liderem partnerstwa oraz instytucją zarządzającą projektem 
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lub finansującą cały projekt w ramach współpracy z NGO i kontraktowania usługi społecznej w 
obszarze: Promocja gminy i rozwoju przedsiębiorczości; Wspieranie samorządności i postaw obywatelskich czy 
też  Edukacji i wychowania. (wybrane grupy usług społecznych, w których kontraktowanie usług 
społecznych przez JST daje szanse zastosowania produktu ze środków własnych gminy).  

Powyższe zestawienie ukazuje uniwersalność produktu finalnego związaną z szeroką grupą 
potencjalnych (modelowych) użytkowników poszczególnych etapów składających się na produkt. W wyniku 
przeprowadzonego testu należy jednak wskazać JST jako optymalnego użytkownika produktu, który 
realizuje plan w ramach środków własnych z aktywnym udziałem pozostałych użytkowników i odbiorców.  

DZIAŁANIA i nakłady niezbędne do zastosowania narzędzia  

W celu zastosowania narzędzia, należy skorzystać ze schematu (plan graficzny) oraz instrukcji do 
poszczególnych etapów schematu kierowanych do poszczególnych użytkowników i/lub uczestników 
produktu finalnego. Wskazane jest utworzenie harmonogramu czasowego dla poszczególnych etapów, na 
wzór projektu partnerskiego, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności poszczególnych partnerów, 
uczestników za kolejne etapu zbiórki. Pomocna w tym przypadku może być strategia tworzenia i finansowania 

ZMP w gminie (PF9) w układzie fiszki projektu. Instrukcje dołączone do produktu finalnego opisują 
szczegółowo kolejne działania, zadania i wyzwania składające się na pięć kolejnych etapów faktycznej zbiórki 
(odbioru) ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek z ternu kilku gmin.  

Wskazane jest rozproszenie nie finansowych kosztów zastosowania narzędzia na wszystkie instytucje 
zaangażowane w proces a w przypadku, gdy dobór partnerstwa zapewnia udział instytucji statutowo 
zainteresowanych tworzeniem ZMP oraz aktywizacją zawodową grup defaworyzowanych, można liczyć na 
ponoszenia prawnych kosztów w ramach środków własnych partnerstwa, w przypadku, gdy nie uda się 
uzyskać środków specjalnych na zastosowanie produktu (dotacaj gminy w ramach kontraktowania usługi 
społecznej lub projekt EFS). Mając na względzie zewnętrzne źródła finansowania można (na podstawie 
kosztów poniesionych w ramach eksperymentu społecznego) oszacować koszty finansowe modelowego 
odbioru na kwotę ok. 3 000,00 PLN i wiążą się głownie z finansowaniem staży EDUKATORA, 
SEGREGATORA i DYSTRYBUTORA zaangażowanych w zbiórkę, przy zastrzeżeniu, że koszty transportu 
zebranych materiałów (etap 9) ponosi firma skupująca/przetwarzająca zebrane materiały (Organizacja 
Odzysku). Szacowane koszty odbioru mogą być refinansowane także przez dochody ze sprzedaży 
zebranego materiału.   

 ZBIÓRKA NA POZIOMIE SZKOŁY – działania związane z przeprowadzeniem zbiórki baterii i  
nakrętek (opcjonalnie ZSEE i ubrań) w szkole w ramach konkursów. Koszt organizacji i realizacji 
konkursów szkolnych oparty głównie na stażu EDUKATORA  – 500 PLN oraz pracy 
wychowawców, nauczycieli szkolnych (na przykład nauczycieli przedsiębiorczości, przyrody).  
Dodatkowo warto sfinansować nagrodę dla zwycięskiej klasy lub szkoły – 1 000 PLN lub pozyskać 
sponsora nagrody działającego komercyjne w obszarach związanych ze zbiórką (dystrybutor sprzętu 
elektronicznego lub baterii) lub w obszarze działalności edukacyjnej (materiały edukacyjne dla szkół, 
wydawca podręczników, etc..).  

 ZBIÓRKA NA POZIOMIE FIRMY – działania związane z przeprowadzeniem zbiórki ZSEE i 
ubrań oraz baterii i nakrętek w firmach. Koszt organizacji i realizacji konkursów szkolnych oparty 
głównie na stażu SEGREGATORA – 500 PLN Dodatkowo koszt kartonowych pojemników na 
baterie i nakrętki oraz skrzyń na ZSEE i ubrania – 1 000 PLN  

 ZBIÓRKA NA POZIOMIE GMINY – działania Lidera Zbiórki lub JST dotyczące zbiórki 
(odbioru) ZSEE i baterii ze szkół oraz firm  w ramach festynu gminnego, dni ekologicznych w gminie 
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oraz wytyczne dotyczące testowania ZMP: DYSTRYBUTOR w zakresie ZSEE i baterii (zawód ten 
testowany jest także przy pozyskaniu biomasy). Koszt organizacji i realizacji konkursów szkolnych 
oparty głównie na stażu DYSTRYBUTORA – 500 PLN. Koszt organizacji festynu ponoszony w 
ramach działań własnych gminy – organizacja odbioru przy okazji festynu.  

 ODBIÓR BATERII I ZSEE z 5 GMIN – działania Lidera Zbiórki odbioru materiałów z 
poszczególnych gmin – zbiórka lokalna na poziomie 5 gmin oraz dostawy materiałów do Organizacji 
Odzysku. Koszt odbioru materiałów z terenu gmin objętych zbiórką ponoszony jest przez 
Organizację Odzysku, która zapewnia transport przy zapewnieniu odpowiedniej ilości materiałów, 
dlatego wskazane jest organizowanie odbioru z terenu kilku gmin. W innym przypadku do 
szacowania kosztu transportu (w zależności od odległości do punktu Organizacji Odzysku) służy 
kalkulator (PF6 i PF7)  

 STRATEGIA WSPÓŁPRACY na rzecz ZMP – działania dotyczące oceny oceny efektywności 
zakończonego przedsięwzięcia z zastosowaniem produktów analizy finansowej (PF 3, 6, 7) oraz 
przygotowania i podpisania w gminie  wieloletniej strategii współpracy JST z NGO i MSP: Strategia 

tworzenia i finansowania ZMP w gminach i miastach woj. podlaskiego. Koszt organizacji warsztatu 
ewaluacyjnego oraz uroczystego seminarium podsumowującego zbiórkę i przyjmującego strategię – 
500 PLN wraz z zaangażowaniem moderatora.  

Powyższe koszty zależą od liczby osób bezrobotnych zaangażowanych w zbiórkę oraz zakładanych 
poziomów wynagrodzeń w ramach staży i praktyk (EDUKATOR, SEGREGATOR, DYSTRYBUTOR). W 
zależności do źródła finansowania, osobne przepisy mogą określać wysokość stypendium stażowego oraz 
długość trwania stażu, co może wpłynąć na skale wszystkich kosztów, jednak w tym przypadku koszty te 
byłyby finansowane z konkretnego projektu (źródła) o jako takie nie odbiegałyby do cen rynkowych w 
danym obszarze usług rynku pracy. Dodatkowo koszty te mogą być obniżone przez zastosowanie 
elastycznych form zatrudnienia i wynagrodzeniu zadaniowym (dzieło, efekt) w ujęciu efektów odbioru lub 
obsługiwanych punktów zbiórki. 

MODYFIKACJE i zmiany narzędzia w praktyce  

Produkt jest rozwiązaniem modelowym, zakładającym 5 etapów finalizowania zbiórki, czyli odbiór 
materiałów, który już w trakcie testowania, poszczególnych gminach, ulegał znacznym 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, 
modyfikując sposób wykonania poszczególnych instrukcji do etapów. 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.  

 Można rozszerzyć katalog użytkowników/liderów zbiórki na NGO (organizacje pozarządowe) lub 
przenieść ciężar organizacji i przygotowania zbiórki na szkoły (Rada Rodziców, nauczyciel 
przedsiębiorczości, nauczyciel biologii w zakresie ochrony środowiska, wychowawcy w ramach 
godzin wychowawczych)  

 Można rozszerzyć katalog miejsc zbiórki o JST, czyli urzędy gminne, OPS czy ośrodki zdrowia.    

Powyższe modyfikacje nie wpływają na efektywność produktu finalnego a jedynie mogą zwiększyć jego 
trafność, poprzez uwzględnienie specyficznych potrzeb i doświadczeń gminy. 
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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 zmodyfikowane w efekcie testu i rekomendacji uczestników eksperymentu 
społecznego. W pierwotnych założeniach eksperymentu planowano głównie zbiórkę baterii oraz drobnego 
sprzętu elektronicznego. W finalnej wersji produktu obszar recyklingu rozszerzono o dwa kolejne 
sprawdzone i rekomendowane w  wyniku testu przedmioty zbiórek, jakimi jest używana odzież oraz 
plastikowe nakrętki. Te dwa obszary 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.  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. 
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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. 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 
tych instytucji i organizacji na styku działań polityki społecznej i rynku pracy. 

REKOMENDACJE wdrożeniowe PF2 

W wyniku procesu testowania oraz ewaluacji pierwszego produktu finalnego PF1 – Plan odbioru ZSEE, 
baterii, ubrań i nakrętek wskazać należy wskazać wybrane (kluczowe) rekomendacje do wdrożeń: 

 Wskazane jest rozszerzenie obszaru zbiórki o ubrania i nakrętki, co pozwoli zwiększyć stabilność 
finansową procesu tworzenia ZMP w gminie.  

 Odbiór odzieży używanej należy połączyć z odbiorem ZSEE, ze względu na podobne gabaryty oraz 
angażowanie do zbiórki osób dorosłych oraz firm. Akcję zbiórki w tym zakresie można prowadzić 
w modelu zbiórek otwartych na osiedlach, dzielnicach lub wsiach z wykorzystaniem specjalnych 
pojemników udostępnionych przez gminę lub współpracującą z gminą firmę zajmującą się odzyskiem 
i przetwórstwem surowców.  

 Można wprowadzić dodatkowy odbiór ZSEE i ubrań na osiedlach, posesjach prywatnych, poprzez 
współpracę z firmą odbierającą nieczystości – oznakowanie worków z odzieżą, czy wybrany dzień 
na wystawienie urządzeń o większych gabarytach „wystawka”, w którym sprzęt ten będzie 
specjalnie traktowany (odebrany lub pominięty, tak by materiały te odebrała inna firma 
zaangażowana w odbiór) przez firmę oczyszczającą.   

 Do szacowania wyniku odbioru ZSEE z udziałem odzieży należy zastosować poprawioną, finalną 
wersję kalkulatora do szacowania ZSEE i odzieży (PF6) 

 Odbiór nakrętek plastikowych należy połączyć z odbiorem zbiórką baterii, ze względu na małe 
gabaryty oraz angażowanie do zbiórki uczniów i szkół. Akcję zbiórki w tym zakresie można 
prowadzić w modelu zbiórek w szkołach i instytucjach.  

 Do szacowania wyników odbioru baterii z udziałem nakrętek należy zastosowań poprawioną, 
finalną wersję kalkulatora do szacowania baterii i nakrętek (PF7) 

 Można wprowadzić pojemniki kartonowe na baterie i nakrętki oznakowanie logo zbiórki, 
przygotowane na przykład przez uczniów w ramach zajęć szkolnych, które następnie udostępniane 
są firmom, sklepom, instytucjom i JST uczestniczącym w zbiórce.  

 W pierwszym i drugim etapie schematu (krok 5 i 6, e i d) należy skorzystać z powiązanych z 
etapem produktów finalnych: Planu zbiórki materiałów (PF1) oraz Wzoru organizacji i finansowania 
ZMP dla zawodów SEGREGATOR, EDUKATOR (PF4) 
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 W pierwszym i drugim etapie schematu (krok 5 i 6, e i f) należy skorzystać z powiązanych z etapem 
produktów finalnych: Planu zbiórki materiałów (PF1) oraz Wzoru organizacji i finansowania ZMP 
dla zawodów SEGREGATOR, EDUKATOR (PF4) 

 W trzecim i czwartym etapie schematu (krok 7 i 8, g) należy skorzystać z powiązanych z etapem 
produktów finalnych: analizy ekonomicznej (PF3) wraz z kalkulatorami do szacowania przychodu ze 
zbiórki dla ZSEE i ubrań (PF6) oraz dla baterii i nakrętek (PF7) oraz Wzoru organizacji i 
finansowania ZMP dla zawodów SEGREGATOR, EDUKATOR i DYSTRYBUTOR (PF4) 

 Dostosowując produkt do specyficznych potrzeb i możliwości konkretnej gminy należy skorzystać z 
obszarów możliwych modyfikacji wskazanych w opisie produkt, w szczególności możliwości 
rozszerzenia katalogu użytkowników/liderów zbiórki na NGO (organizacje pozarządowe) lub 
przenieść ciężar organizacji i przygotowania zbiórki na szkoły (Rada Rodziców, nauczyciel 
przedsiębiorczości, nauczyciel biologii w zakresie ochrony środowiska, wychowawcy w ramach 
godzin wychowawczych) oraz możliwości rozszerzenia katalogu miejsc zbiórki o JST, czyli urzędy 
gminne, OPS czy ośrodki zdrowia. 

Załączniki 

Na produkt finalnych obok modelowej metody wsparcia składają się następujące narzędzia, stanowiące 
warsztat pracy użytkownika opisanego produktu finalnego:  

 Plan odbioru ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek – schemat graficzny  

 Instrukcje do planu odbioru 
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PF3: Analiza ekonomiczna zbiórki w gminie 

Narzędzie jest trzecim produktem finalnym składającym się na Model kreowania ZMP w obszarze 
recyklingu. Podobnie jak w przypadku opisu pierwszego narzędzia w modelu (PF1) należy zastrzec, pod 
roboczą nazwą „baterie” należy rozumieć także możliwość zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (ZSEE) oraz dwóch kolejnych sprawdzonych i rekomendowanych w  wyniku testu 
przedmiotów zbiórek, jakimi jest używana odzież oraz plastikowe nakrętki. 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 uczniów, mieszkańców gmin – akcje osiedlowe), co uwzględnione zostało także 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 także w finalnej wersji kalkulatora 
do szacowania baterii i nakrętek (PF 7). Narzędzie nie zostało zmodyfikowane w zakresie dodatkowych 
wzorów liczących efektywność zbiórki ubrań i nakrętek, gdyż w tym zakresie rekomendowane jest 
zastosowanie wspomnianych kalkulatorów.  

Narzędzie jest instrukcją  do przeprowadzenia analizy efektów ekonomicznych udziały wszystkich 
uczestników zbiórki, odbioru i sprzedaży zebranych ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek. Narzędzie to zestaw 
instrukcji, plan logiczny analizy ekonomicznej prowadzący do decyzji dotyczących możliwości tworzenia i 
finansowania ZMP przy okazji tego przedsięwzięcia. Narzędzie oferuje także analizę SWOT w zakresie 
oceny mocnych i słabych stron gminy (społeczności, obszaru gospodarczego) w obszarze przyjętych celów 
planowanej zbiórki oraz dostosowania tych celów, działań i harmonogramu do zidentyfikowanych szans i 
zagrożeń na obszarze zbiórki (w gminie) oraz potencjału lokalnych partnerów i konkurentów.  

ELEMENTY składające się na produkt finalny  

Na produkt składają instrukcje oraz tabele do przeprowadzenia analizy w następującym zakresie::  

 BADANIE OTOCZENIA – instrukcje dotyczące sposobu analizy uczestników gry gospodarczej, 
jaką jest zbiórka, odbiór i sprzedaż poza gminę ZSEE i Baterii. Zestaw instrukcji, plan logiczny 
analizy ekonomicznej ma prowadzić użytkownika do rzetelnej, racjonalnej i opartej na 
rzeczywistych, aktualnych realiach gospodarczych i społecznych decyzji dotyczących możliwości 
tworzenia i finansowania ZMP przy okazji tego przedsięwzięcia. W zakresie tym uwzględniono 
następujące elementy analizy: Analiza rynkowa;  Analiza makrootoczenia; Etapy budowy scenariuszy 
stanów otoczenia; Otoczenie prawno-polityczne; Otoczenie ekonomiczne; Otoczenie społeczne; 
Otoczenie technologiczne. 

 ANALIZA SWOT – instrukcje dotyczące oceny mocnych i słabych stron gminy (społeczności, 
obszaru gospodarczego) w zakresie przyjętych celów planowanej zbiórki oraz dostosowania tych 
celów, działań i harmonogramu do zidentyfikowanych szans i zagrożeń na obszarze zbiórki (w 
gminie) oraz potencjału lokalnych partnerów i konkurentów. W zakresie tym uwzględniono 
następujące elementy analizy: Analiza wyników; Analiza otoczenia konkurencyjnego; Analiza 
finansowa; Pomiar efektywności działań; Próg rentowności 

PROBLEM, na który odpowiada narzędzie  

Analiza ekonomiczna gminy realizującej zbiórkę ZSEE i zużytych baterii, jest narzędziem ekonomicznym 
wspierającym dwa pierwsze narzędzia o charakterze logistycznym. Przeprowadzenie analizy ekonomicznej 
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planowanego przedsięwzięcia, jest niezbędnym etapem planowania zbiórki, dlatego też w schemacie zbiórki 
zastosowanie tego narzędzia pojawia się w pierwszych etapach działań. Narzędzie to pozwala 
zidentyfikować w otoczeniu społeczno-gospodarczym potencjalnych partnerów przedsięwzięcia (wraz z ich 
kapitałem zwiększającym rentowność planu) jak też ewentualne czynniki obniżające rentowność planu, takie 
jak działania konkurencji czy alternatywy rynkowe. Narzędzie zastosowane w pierwszych etapach planu 
zbiórki pozwala podjąć strategiczne decyzje odnośnie współpracy lokalnej, angażowaniu takich i nie innych 
partnerów i instytucji, a w konsekwencji w zależności od wyboru partnerów ustalenia udziału kosztów 
finansowych i nie finansowych w całym przedsięwzięciu (wkład NGO i JST, wolontariat, społeczna 
odpowiedzialność biznesu, środki unijne i publiczne związane z polityką rynku pracy czy ochroną 
środowiska). Wstępna analiza ekonomiczna jest w tym przypadku podstawą do podjęcia decyzji o 
charakterze planu (akcja komercyjna, akcja społeczna, dofinansowane przedsięwzięcie projektowe) a co za 
tym idzie zakresie (ilości, trwałości) tworzonych miejsc pracy (ZMP). Ocena otoczenia i przygotowanie 
wstępnej analizy SWOT na podstawie tej oceny określa zakres (instytucjonalny) i zasięg (czasowy, 
terytorialny) planowanej akcji.  

Produkt odpowiada na problem braku w praktyce społecznej narzędzi wspierających analizę 
opłacalności akcji gminnych prowadzonych na terenie gminy z zaangażowaniem partnerów społecznych, 
zadań własnych gminy oraz potencjalnych środków zewnętrznych, takich jak fundusze europejskie.  

UŻYTKOWNICY, którzy mogą stosować narzędzie 

Narzędzie kierowane jest do wąskiej grupy użytkowników z ramienia JST lub NGO organizujących zbiórkę i 
odbiór ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek w gminie.  przewidzianych w modelu. Należy podkreślić iż cały model 
uwzględnia wszystkich interesariuszy modelowej interwencji przedstawionej we wprowadzeniu 
merytorycznym do opisu produktu, przewidując ich udział lub rolę w poszczególnych, wybranych etapach 
schematu. Jednak w zastosowaniu tego konkretnego produktu, adekwatnie do wskazań na schematach 
graficznych planu zbiórki i odbioru (PF1 i PF3) szczególną rolę odgrywają:  

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

 ANIMATORZY – LIDERZY lokalni (w tym przedstawiciele JST, NGO z terenu gminy) 
zainteresowani animowaniem i koordynowaniem akcji odbioru ZSEE, baterii i biomasy kreujących ZMP 
z zastosowaniem narzędzi planistycznych (plany zbiórki) i finansowych (analiza finansowa gminy). 
Liderzy lokalni są głównym odbiorcą i użytkownikiem tego produktu finalnego. Pełnią funkcję animującą 
oraz zarządzającą dla całego procesu, dbając o komplementarne i modelowe przeprowadzenie zbiórki, 
w przekonaniu, że rozwiązanie takie prowadzi do trwałych efektów w zakresie ZMP. To animator 
zbiórki podejmuje decyzje o formie organizacji i finansowania ZMP mając na uwadze wyniki analizy 
zarówno na etapie planowania zbiórki (Krok 1, a, PF1) jak taeż na etapie tworzenia lokalnej strategii 
ZMP (krok 8, h, PF2).  

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

 NGO – obszar PODAŻY (usługi doradcze i edukacyjne dla osób bezrobotnych, przyszłych 
pracowników, z uwzględnieniem niepełnosprawności, 50+, obszarów wiejskich w specjalizacji NGO) 
budowanie i rozwój kompetencji zawodowych związanych z ZMP (w szczególności przedsiębiorczych).     
Organizacje pozarządowe są rekomendowanym użytkownikiem produktu w przypadku kontraktowania 
usługi społecznej przez gminę dla JST w obszarze Promocja gminy i rozwoju przedsiębiorczości; Wspieranie 

samorządności i postaw obywatelskich czy też  Edukacji i wychowania. (wybrane grupy usług społecznych, w 
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których kontraktowanie usług społecznych przez JST daje szanse zastosowania produktu ze środków 
własnych gminy). 

 JST – obszar KREOWANIA (lokalna współpraca na rzecz ZMP) budowanie efektywnych społecznie 
akcji podnoszących świadomość społeczną, potrzeby i wartości uzasadniające finansowanie ZMP poza 
działalnością gospodarczą oraz system zachęt dla działalności MSP kreującej ZMP. 
Samorząd gminny jest modelowym użytkownikiem produktu finalnego, w szczególności na etapach 
utworzenie lokalnego partnerstwa – ukazania argumentów ekonomicznych dla planowanego 
przedsięwzięcia oraz na etapie podsumowania wyników zbiórki oraz decyzji o dalszej formie organizacji 
i finansowania ZMP w gminie, w tym przyjęcia strategii tworzenia i finansowania ZMP w gminie. (PF9). 

DZIAŁANIA i nakłady niezbędne do zastosowania narzędzia  

Narzędzie powinno być zastosowane przez pracowników z działu finansowego gminy lub z zaangażowaniem 
specjalisty zewnętrznego. Angażowanie specjalisty zewnętrznego, ekonomisty z doświadczeniem w obszarze 
recyklingu wskazane jest przypadku, gdy użytkownikiem narzędzia jest NGO pozyskujące dodatkowe środki 
unijne na realizację przedsięwzięcia. Narzędzie powinno być zastosowane w ramach harmonogramu 
(schematu) zbiórki i doboru ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek w gminie (na schematach przedstawiono po 
prawej stronie numerem „3” etap zbiórki i odbioru związany z tym produktem finalnym). Możliwe tez jest 
zorganizowanie specjalnego warsztatu na którym przeprowadzona zostanie analiza z zastosowaniem 
narzędzia, a warsztat taki powinien być zorganizowany zarówno w momencie planowania zbiórki 
9zawiązanie partnerstwa) jak też na etapie podsumowania wyników zbiórki, przed podpisaniem Strategii 

tworzenia i finansowania ZMP w gminie. Koszt zaangażowania eksperta nie powinien przekroczyć 1500 PLN  
natomiast koszt organizacji dwóch warsztatów z udziałem specjalistów własnych 500 – 1000 PLN.  

MODYFIKACJE i zmiany narzędzia w praktyce  

Produkt można zastosować w różnym zakresie w zależności od skali planowanej zbiórki:  

 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.  

 Narzędzie można zastosować w odniesieniu do wybranych obszarów zbiórki, na przykład tylko do 
zbiórki ZSEE. 

 Narzędzie warto rozbudować o dodatkowe elementy analizy związane z ubraniami i nakrętkami, 
wprowadzając te kategorie do tabel oraz wprowadzając dodatkowe wzory szacowania na 
podstawie zmodyfikowanych kalkulatorów dla ZSEE i ubrań (PF6) oraz baterii i nakrętek (PF7).  

 Narzędzie warto doskonalić w zakresie nowych obszarów zbiórki poprzez uwzględnienie dobrych 
praktyk i wskaźników w zakresie zbiórki ubrań i nakrętek plastikowych. 

Powyższe modyfikacje nie wpływają na efektywność produktu finalnego a jedynie mogą zwiększyć jego 
trafność, poprzez uwzględnienie specyficznych potrzeb i doświadczeń gminy w zakresie lokalnej współpracy 
lub dobre praktyki organizacji zaangażowanych w zbiórkę ubrań i nakrętek.  

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 
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 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 

Finalna wersja produktu nie wymaga wprowadzenia istotnych zmian w zakresie strategii 
upowszechniana. Zważywszy jednak na fakt, iż w pierwotnych założeniach eksperymentu planowano 
głównie zbiórkę baterii oraz drobnego sprzętu elektronicznego a obszar recyklingu rozszerzono o dwa 
kolejne sprawdzone i rekomendowane w  wyniku testu przedmioty zbiórek, jakimi jest używana odzież oraz 
plastikowe nakrętki, warto na etapie upowszechniania rozszerzyć analizę o 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.   

Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki 

Finalna wersja produktu nie wymaga wprowadzenia istotnych zmian w zakresie strategii 
włączania do głównego nurtu polityki, jednak 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 tych instytucji i organizacji 
na styku działań polityki społecznej i rynku pracy. 

REKOMENDACJE wdrożeniowe PF3 

W wyniku procesu testowania oraz ewaluacji pierwszego produktu finalnego PF3 – Analiza 
ekonomiczna zbiórki w ginie wskazać należy wskazać wybrane (kluczowe) rekomendacje do wdrożeń: 

 Analizę ekonomiczną w zakresie ZSEE należy połączyć z analizą zbiórki ubrań, z uwzględnieniem 
dodatkowego modułu w kalkulatorze do szacowania ZSEE i ubrań (PF6).  

 Analizę ekonomiczną w zakresie baterii należy połączyć z analizą zbiórki ubrań, z uwzględnieniem 
dodatkowego modułu w kalkulatorze do szacowania baterii i nakrętek (PF7).  

 Analizę otoczenia należy rozszerzyć o organizacje pozarządowe trzeciego sektora oraz ich 
potencjał w prowadzeniu kampanii społecznych.  

Załączniki 

Na produkt finalnych obok modelowej metody wsparcia składają się następujące narzędzia, stanowiące 
warsztat pracy użytkownika opisanego produktu finalnego:  

 Analiza ekonomiczna – instrukcja wraz z tabelami i wzorami 
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PF4: Wzór organizacji i finansowania ZMP – segregator, edukator 

Narzędzie jest czwartym produktem finalnym składającym się na Model kreowania ZMP w obszarze 
recyklingu. Zważywszy, że w pierwotnych założeniach eksperymentu planowano głównie zbiórkę baterii 
oraz drobnego sprzętu elektronicznego na wszystkich modelach i schematach widnieje ogólna, robocza 
nazwa „baterie”, pod którą należy rozumieć także możliwość zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (ZSEE) oraz dwóch kolejnych sprawdzonych i rekomendowanych w  wyniku testu 
przedmiotów 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.  

Zgodnie ze schematami planu zbiórki (PF1) i odbioru (PF2) ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek w Modelu 
kreowania ZMP w obszarze recyklingu uwzględniono 3 zawody ZMP: EDUKATOR na etapie 
przygotowawczym zbiórki oraz odbiorze na terenie szkoły, SEGREGATOR na etapie odbioru na terenie 
firm (oraz na etapie odbioru za gmin opcjonalnie DYSTRYBUTOR, który związany jest z modelem drugim: 
Model kreowania ZMP w obszarze biomasy). Dlatego też produkt powinien być zastosowany 
komplementarnie ze wskazanymi produktami określając zasady organizacji i finansowania staży i praktyk 
ZMP w trakcie zbiórki oraz zasady dalszego finansowania i rozwoju (w tym edukacji) w utworzonych ZMP 
w przyjmowanej strategii tworzenia i finansowania ZMP w gminie (PF9).  

ELEMENTY składające się na produkt finalny  

Na produkt składa się pakiet narzędzi dla różnych grup użytkowników związanych z tworzeniem ZMP:  

 NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE I DORADCZE – kierowane do doradców zawodowych z 
publicznych służ zatrudnienia (JST: PUP, WUP) oraz instytucji szkoleniowych (w tym NGO), jako 
instytucji rynku pracy przygotowujących osoby bezrobotne (innych kandydatów) do pracy w 
ramach ZMP oparte na profilu kompetencyjnym oraz opisie środowiska pracy wybranych zawodów. 

 NARZĘDZIA EDUKACYJNE – kierowane do trenerów, mistrzów zawodu, edukatorów i 
nauczycieli szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu przygotowujących kandydatów do 
podjęcia pracy w ramach ZMP oraz opiekunów praktyk i staży zawodowych realizowanych w 
szkołach, firmach i gminie w ramach przygotowania i prowadzenia zbiórki ZSEE, baterii 

 FORMY ORGANIZACJI PRACY W RAMACH ZMP – instrukcje dla doradców zawodowych 
oraz pracodawców finansujących ZMP oferujące katalog elastycznych form pracy z analizą plusów i 
minusów różnych form organizacji pracy, wraz z rekomendacjami do poszczególnych ZMP 
wypracowanych w trakcie pracy z klientami  w wybranym schemacie zbiórki. Formy organizacji 
będą zależeć od przyjętego schematu, skali zbiórki oraz specyfiki gminy.  

 SPOSOBY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZMP – instrukcje instytucji działających na rzecz 
ZMP w gminie oraz bezpośrednio dla pracodawców finansujących ZMP dotyczące alternatywnych, 
dodatkowych lub docelowych źródeł finansowania ZMP po zakończeniu projektu (zbiórki) w 
sytuacji zmiany gospodarczej, z wykorzystaniem środków UE. 

W części dotyczącej EDUKATORA, SEGREGATORA produkt oferuje opisy działań edukacyjnych i 
doradczych na rzecz tych zawodów, modelowe obszary zadań zawodowych i form organizacji stanowiska 
pracy oraz pakiet kwestionariuszy i testów związanych z tymi zawodami. 
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PROBLEM, na który odpowiada narzędzie  

Wzór organizacji i finansowania ZMP w gminie to narzędzie kierowane do osób tworzących zielone miejsce 
pracy w gminie. Tworzenie (organizacja i finansowanie) ZMP rozpoczyna się na etapie analizy ekonomicznej 
(produkt 3), przy podejmowaniu decyzji odnośnie umiejscowienia ZMP w szerokim planie zbiórki (wybór z 
4 ZMP: EDUKATOR, SEGREGATOR, PRODUCENT, DYSTRYBUTOR) oraz sposobu finansowania 
(umowa cywilnoprawna, o pracę, częściowy wolontariat, dofinansowanie ze środków publicznych) w 
zależności od wyników analizy otoczenia. Decyzja odnośnie rodzaju ZMP implikuje dalsze etapy organizacji 
ZMP związane z doradztwem zawodowym, szkoleniem praktycznym (staż, praktyka, szkolenie zawodowe) 
przygotowujących osobę bezrobotną do podjęcia pracy w ramach ZMP. Narzędzie służy doradcom 
zawodowym i trenerom. W dalszej części narzędzie służy pracodawcy, oferując szeroki katalog form 
organizacji pracy (elastyczne formy organizacji pracy w ramach umowy o pracę lub cywilnoprawnej) oraz 
źródeł finansowania (dofinansowania) utworzonego ZMP wraz z opisem czynności, zadań zawodowych 
(środowiska pracy) oraz profilu kompetencyjnego, wymagań w stosunku do pracownika, które będą 
podstawą prowadzenia rekrutacji (poszukiwania) pracownika na ZMP czy przygotowania zakresu 
obowiązków (zadań) do umowy na ZMP.  

Produkt odpowiada na problem braku w instytucjach rynku pracy, czy w samorządach informacji na 
temat zielonych miejsc pracy, w szczególności instrumentów doradczych, diagnostycznych będących na 
wyposażeniu doradców przygotowujących osoby bezrobotne do podjęcia pracy w zakresie ZMP jak też 
instrumentów organizacyjnych związanych z przygotowaniem odpowiedniej formy prawnej (rodzaj umowy, 
zakres zadań) finansowania ZMP.  

UŻYTKOWNICY, którzy mogą stosować narzędzie 

Schemat uwzględnia wszystkich interesariuszy modelowej interwencji przedstawionej we wprowadzeniu 
merytorycznym do opisu produktu, przewidując ich udział lub rolę w poszczególnych, wybranych etapach 
schematu, w szczególności doradców zawodowych z ramienia JST lub NGO organizujących zbiórkę lub 
kreujących ZMP w gminie:  

Kontekst ODBIORCÓW innowacji adekwatnie do 3 POZIOMÓW INTERWENCJI (podaż, popyt, 
kreowanie podaży i popytu) z uwzględnienie 3 odmiennych perspektyw, motywacji i korzyści wszystkich 
modelowych interesariuszy ZMP: 

 PRACOWNICY - BEZROBOTNI (w tym osoby niepełnosprawne, 50+, bezrobotni na wsi oraz 
odchodzący z rolnictwa) zainteresowani możliwością podjęcia pracy na ZMP po doradztwie i edukacji, z 
zastosowaniem narzędzi diagnostycznych i doradczych (profile kompetencyjne, opisy stanowisk ZMP). 
Osoby bezrobotne mogą korzystać z materiałów informacyjnych i doradczych przygotowując się z 
udziałem doradcy zawodowego do stażu i pracy w nowym zawodzie. W przypadku braku dostępności 
doradcy zawodowego w małej gminie, przyszli pracownicy mogą skorzystać z gotowych narzędzi 
samodzielnie, stając się nie tylko odbiorcami, ale i użytkownikami tego produktu finalnego.  

 PRACODAWCY – PRZEDSIĘBIORCY lokalni zainteresowani wynikiem finansowym nowych 
usług i produktów związanych z ZMP korzystający z doradztwa biznesowego i narzędzi z zakresu analizy 
finansowej (biznes plan) oraz angażujący się pilotażowo w realizację staży i praktyk ZMP. 
Pracodawcy organizują staże z zastosowaniem materiałów informacyjnych. W przypadku braku 
dostępności doradcy biznesowego w małej gminie lub w przypadku chęci większego zaangażowania 
pracodawcy są użytkownikami produktu finalnego edukując w zakresie ZMP w ramach praktyki 
zawodowej lub finansowania nowych miejsce pracy w ramach docelowej zbiórki.  
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 ANIMATORZY – LIDERZY lokalni (w tym przedstawiciele JST, NGO z terenu gminy) 
zainteresowani animowaniem i koordynowaniem akcji odbioru ZSEE, baterii i biomasy kreujących ZMP 
z zastosowaniem narzędzi planistycznych (plany zbiórki) i finansowych (analiza finansowa gminy). 
Liderzy lokalni są głównym odbiorcą i użytkownikiem tego produktu finalnego. Pełnią doradczą dla osób 
bezrobotnych oraz przedsiębiorców z zastosowaniem narzędzi produktu.  

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

 NGO – obszar PODAŻY (usługi doradcze i edukacyjne dla osób bezrobotnych, przyszłych 
pracowników, z uwzględnieniem niepełnosprawności, 50+, obszarów wiejskich w specjalizacji NGO) 
budowanie i rozwój kompetencji zawodowych związanych z ZMP (w szczególności przedsiębiorczych).     
Organizacje pozarządowe są modelowym użytkownikiem narzędzie produktu w zakresie doradztwa 
zawodowego dla osób przygotowujących się podjęcia pracy w ramach ZMP.  

 MSP – obszar POPYTU (działalność biznesowa, nowe usługi i produykty związane z zieloną 
gospodarką – ZSEE. Bateriami i biomasą – kreujące ZMP) budowanie efektywnych finansowo biznes 
planów opartych na nowych kompetencjach ZMP (zapotrzebowanie na kompetencje ZMP) 
Przedsiębiorcy są modelowym użytkownikiem narzędzia w zakresie organizacji staży i praktyk a w 
dalszej perspektywie sposobu finansowania nowo utworzonego miejsca pracy (ZMP) z szczególnym 
uwzględnieniem katalogu elastycznych form zatrudnienia.  

 JST – obszar KREOWANIA (lokalna współpraca na rzecz ZMP) budowanie efektywnych społecznie 
akcji podnoszących świadomość społeczną, potrzeby i wartości uzasadniające finansowanie ZMP poza 
działalnością gospodarczą oraz system zachęt dla działalności MSP kreującej ZMP. 
Samorząd gminny jest modelowym użytkownikiem całego produktu finalnego w zakresie w zakresie 
doradztwa zawodowego dla osób przygotowujących się podjęcia pracy w ramach ZMP. (na przykład w 
ramach PUP, OPS) oraz doradztwa biznesowego (lokalnej kooperacji) dla lokalnych przedsiębiorców 
wspierających lub finansujących ZMP.  

Powyższe zestawienie ukazuje uniwersalność produktu finalnego związaną z szeroką grupą 
potencjalnych (modelowych) użytkowników poszczególnych etapów składających się na produkt.  

DZIAŁANIA i nakłady niezbędne do zastosowania narzędzia  

Narzędzie powinno być zastosowane przez doradców zawodowych, pośredników pracy czy pracowników 
środowiskowych z ramienia JST (PUP, OPS) lub NGO realizującego projekt doradczo-szkoleniowy (na 
przykład w ramach projektów EFS). W obu przypadkach zastosowanie narzędzia sprowadza się do pracy 
specjalisty zgodnie ze stawkami rynkowymi i zależy od ilości uczestników projektu, wsparcia. Narzędzie 
powinno być zastosowane w ramach harmonogramu (schematu) zbiórki i doboru ZSEE, ubrań, baterii i 
nakrętek w gminie (na schematach przedstawiono po prawej stronie numerem „4” etap zbiórki i odbioru 
związany z tym produktem finalnym) a w opisie planu zbiórki  (PF1) wskazano minimalne koszty związane z 
pracą doradców zawodowych i biznesowych w schemacie korzystających z tego produktu finalnego (PF4).   
Koszt zaangażowania specjalistów w jednej gminie z udziałem 10 osób bezrobotnych oraz 5 firm nie 
powinien przekroczyć 5 000 PLN (usługi doradztwa indywidualnego i kosztów organizacji staży zgodnie ze 
standardem określonym w produkcie finalnym PF4). Możliwe są dodatkowe koszty związane z organizacją 
szkoleń, wyżywienia, dojazdów czy druku materiałów dla uczestników szkoleń czy doradztwa, które nie 
odbiegają od cen rynkowych wsparcia szkoleniowego w działaniach instytucji rynku pracy lub projektach 
EFS i można je oszacować na kwotę 500 PLN od osoby. Zważywszy, iż są to standardowe usługi rynku 
pracy można jest finansować z działań instytucji rynku pracy lub środków EFS.   
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MODYFIKACJE i zmiany narzędzia w praktyce  

Narzędzia doradcze, diagnostyczne można modyfikować adekwatnie do informacji zwrotnych pozyskanych 
w trakcie tworzenia ZMP w gminie. Należy podkreślić, iż model tworzenia ZMP w obszarze recyklingu w 
gminie, każdorazowo, także po zakończeniu projektu innowacyjnego, będzie miał 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: 

 Narzędzie można modyfikować w zakresie dodatkowych kwestionariuszy i testów badających 
predyspozycje do pracy w proponowanych ZMP, zgodnie z zakresem predyspozycji wskazanym w 
narzędziu.  

 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 
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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.  

 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 w gminie oraz produkcji i dystrybucji biomasy w gminie  
każdorazowo, 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 

Finalna wersja produktu nie wymaga wprowadzenia istotnych zmian w zakresie strategii 
upowszechniana. Zważywszy jednak na fakt, iż w pierwotnych założeniach eksperymentu planowano 
głównie zbiórkę baterii oraz drobnego sprzętu elektronicznego a obszar recyklingu rozszerzono o dwa 
kolejne sprawdzone i rekomendowane w  wyniku testu przedmioty zbiórek, jakimi jest używana odzież oraz 
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plastikowe nakrętki, warto na etapie upowszechniania rozszerzyć doradztwo stanowiska pracy analizę 
czynności zawodowych, zakres wiedzy związane z odzyskiem odzieży i plastiku.  

Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki 

Finalna wersja produktu nie wymaga wprowadzenia istotnych zmian w zakresie strategii 
włączania do głównego nurtu polityki, jednak 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 tych instytucji i organizacji 
na styku działań polityki społecznej i rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 
środowiskowych OPS, doradców zawodowych pracujących w trzecim sektorze. 

REKOMENDACJE wdrożeniowe PF4 

W wyniku procesu testowania oraz ewaluacji pierwszego produktu finalnego PF4 – Wzór organizacji i 
finansowania ZMP wskazać należy wskazać wybrane (kluczowe) rekomendacje do wdrożeń: 

 Wskazane jest rozszerzenie doradztwa zawodowego i biznesowego o zbiórkę o ubrań i nakrętek, 
co pozwoli zwiększyć szanse zatrudnienia w zwodach EDUKATOR, SEGREGATOR poprzez  
większą stabilność finansową zbiórki rozumianej jako proces tworzenia ZMP w gminie.  

 Doradztwo na rzecz zbiórki odzieży używanej należy połączyć ze zbiórką ZSEE, ze względu na 
podobne gabaryty oraz angażowanie do zbiórki osób dorosłych oraz firm. Do szacowania zbiórki 
odzieży należy zastosować finalną wersję kalkulatora do szacowania ZSEE i odzieży (PF6) 

 Doradztwo na rzecz zbiórki nakrętek plastikowych należy połączyć ze zbiórką baterii, ze względu 
na małe gabaryty oraz angażowanie do zbiórki uczniów i szkół. Akcję zbiórki w tym zakresie można 
prowadzić w modelu zbiórek w szkołach i instytucjach. Do szacowania zbiórki baterii z udziałem 
nakrętek należy zastosowań poprawioną wersję kalkulatora do szacowania baterii i nakrętek (PF7) 

 Z narzędzia należy skorzystać na wszystkich etapach schematu Planu zbiórki ZSEE, ubrań, baterii i 
nakrętek w gminie (PF1) zgodnie ze schematem, gdzie wskazano liczbą „4” obszaru zastosowania 
produktu.  

 Z narzędzia należy skorzystać na wszystkich etapach Planu odbioru materiałów (PF2) zgodnie ze 
schematem, gdzie wskazano liczbą „4” obszaru zastosowania produktu w szczególności na etapie 
przyjmowania form organizacji ZMP w strategii tworzenia i finansowania ZMP w gminie (PF9) 

 Dostosowując produkt do specyficznych potrzeb i możliwości konkretnej gminy należy skorzystać z 
obszarów możliwych modyfikacji wskazanych w opisie produkt, w szczególności możliwości 
modyfikowania kwestionariuszy i testów badających predyspozycje do pracy w proponowanych 
ZMP zgodnie z zakresem predyspozycji wskazanym w narzędziu; możliwości rozszerzenia katalogu 
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; możliwości wypełnienie (analizy) kart elastycznych form zatrudnienia (organizacji ZMP) 
z udziałem konkretnego pracodawcy oraz rozszerzenia zastosowania doradztwa w zawodach 
EDUKATOR, SEGREGATOR i DYSTRYBUTOR poza modelowe grupy osób bezrobotnych; 
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możliwości rozszerzenia katalogu miejsc organizacji staży i praktyk o gminę finansującą działania w 
zakresie ochrony środowiska, przedsiębiorczości lub edukacji lub NGO z którymi gmina 
kontraktuje usług społeczne. 

 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. 

Załączniki 

Na produkt finalnych obok modelowej metody wsparcia składają się następujące narzędzia, stanowiące 
warsztat pracy użytkownika opisanego produktu finalnego:  

 ZMP: EDUKATOR – karta zawodu 

 ZMP: SEGREGATOR – karta zawodu 

 Kwestionariusze diagnostyczne i doradcze dla ZMP (5 kwestionariuszy, 25 skal) 

 Ramowe programy szkoleń i staży dla 2 ZMP (EDUKATOR i SEGREGATOR) 

 Formy organizacji 2 ZMP – plusy i minusy elastycznych form pracy (EDUKATOR i SEGREGATOR) 
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PF6: Kalkulator do szacowania ZSEE i ubrań 

Narzędzie jest piątym produktem finalnym składającym się na Model kreowania ZMP w obszarze 
recyklingu. Zważywszy, że w pierwotnych założeniach eksperymentu planowano głównie zbiórkę baterii 
oraz drobnego sprzętu elektronicznego na wszystkich modelach i schematach widnieje ogólna, robocza 
nazwa „baterie”, pod którą należy rozumieć także możliwość zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (ZSEE) oraz dwóch kolejnych sprawdzonych i rekomendowanych w  wyniku testu 
przedmiotów 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 
cieszy się do lat w miarę stabilnym wskaźnikiem ekonomicznym i popularnością, dlatego też może wspierać 
i stabilizować model finansowy zbiórki ZSEE. Mając na uwadze gabaryty zbieranych materiałów i 
potencjalnych uczestników planu zbiórki ubrania skojarzone zostały ze zbiórką ZSEE (większe gabaryty, 
udział firm oraz rodziców uczniów, mieszkańców gmin – akcje osiedlowe), co uwzględnione zostało także w 
finalnej wersji niniejszego kalkulatora do szacowania ZSEE i ubrań. 

ELEMENTY składające się na produkt finalny  

Na produkt składa się program (formularz) komputerowy (internetowy) wraz instrukcją użycia:  

 PROGRAM KOMPUTEROWY/FORMULARZ LICZĄCY – kierowany do osób 
zainteresowanych wynikiem finansowym zbiórki BATERII w danej gminie, umożliwiający szybkie 
wyliczenie wartości baterii w cenach skupu ze zbiórki w wybranej gminie (opisanej przez 
użytkownika) poprzez wybory odpowiednich kategorii i wpisanie danych dotyczących rodzaju, 
wielkości gminy, ilości aktywnych, współpracujących organizacji pozarządowych oraz wyboru 
rodzaju baterii. Kalkulator podaje kwotę skupu (przy transporcie zapewnionym przez organizacje 
odzysku – zgodnie z aktualną ofertą rynkową i umową na czas testu) oraz ewentualnych kosztów 
dodatkowego transportu w przypadku innych organizacji odzysku (nie oferujących transportu) z 
określeniem ilości kilometrów (z gminy do punktu skupu) oraz stawki za kilometr 

 DODATKOWY MODUŁ DLA ODZIEŻY – szacujący dochody ze zbiorki odzieży z 
uwzględnieniem rodzaju odzieży (letnia i zimowa)  

 INSTRUKCJA UŻYCIA – instrukcje określające krok po kroku użycie kalkulatora z 
komentarzem do wpisywanych (wybieranych) danych oraz sposobu szacowania wartości finansowej 
wyniku kalkulatora. 

PROBLEM, na który odpowiada narzędzie  

Kalkulator do szacowania ilości ZSEE to narzędzie służące do szacowania rentowności zbiórki ZSEE w danej 
gminie w perspektywie akcji 5 letniej, uwzględniający specyfikę społeczną i gospodarczą gminy. Wskaźniki 
służące do wyliczenia szacowanej wartości ZSEE zebranej w perspektywie 5 lat (lub jednorazowej akcji) 
oparte zostały na wynikach badań prowadzonych w pierwszej fazie projektu, w ramach których określono 
w 5 gminach biorących udział w teście zróżnicowanych pod względem wielkości (mała, średnia, duża) i 
obszaru (wiejska, miejska) – dla każdego rodzaju gminy zastosowano odrębne wskaźniki wyliczenia ilości 
drobnego sprzętu RTW i AGD oraz PRALEK, MONITORÓW. Tak skonstruowane narzędzie umożliwia 
wybór rodzaju gminy i zwiększa możliwość zastosowania narzędzia w każdej gminie w województwie 
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podlaskim. W trakcie testu narzędzia zweryfikowano także przyjęty w kalkulatorze poziom wpływu na 
efektywność zbiórki kapitału społecznego mierzonego w ilości szkół i aktywnych NGO, w szczególności 
FIRM dystrybuujących AGD na terenie gminy w obszarze pozwalającym tworzyć partnerstwo lokalne 
związane ze zbiórką ZSEE. Zważywszy na wprowadzony dodatkowy element zbiórki ubrań kapitał 
społeczny gminy związany z trzecim sektorem i NGO działającymi w obszarze zbiórki odzieży dla 
potrzebujących, wpływa w większym stopniu na efektywność zbiórki, co uwzględniono w konstrukcji 
narzędzia w dodatkowym module dla odzieży.  

UŻYTKOWNICY, którzy mogą stosować narzędzie 

Narzędzie kierowane jest do grupy użytkowników z ramienia JST lub NGO organizujących zbiórkę i odbiór 
ZSEE i ubrań w gminie.  Należy podkreślić iż cały model uwzględnia wszystkich interesariuszy modelowej 
interwencji przedstawionej we wprowadzeniu merytorycznym do opisu produktu, przewidując ich udział 
lub rolę w poszczególnych, wybranych etapach schematu. Jednak w zastosowaniu tego konkretnego 
produktu, adekwatnie do wskazań na schematach graficznych planu zbiórki i odbioru (PF1 i PF3) szczególną 
rolę odgrywają:  

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

 ANIMATORZY – LIDERZY lokalni (w tym przedstawiciele JST, NGO z terenu gminy) 
zainteresowani animowaniem i koordynowaniem akcji odbioru ZSEE, baterii i biomasy kreujących ZMP 
z zastosowaniem narzędzi planistycznych (plany zbiórki) i finansowych (analiza finansowa gminy). 
Liderzy lokalni są głównym odbiorcą i użytkownikiem 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 (PF13) jak też na etapie tworzenia lokalnej strategii 
ZMP (PF9).  

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

 NGO – obszar PODAŻY (usługi doradcze i edukacyjne dla osób bezrobotnych, przyszłych 
pracowników, z uwzględnieniem niepełnosprawności, 50+, obszarów wiejskich w specjalizacji NGO) 
budowanie i rozwój kompetencji zawodowych związanych z ZMP (w szczególności przedsiębiorczych).     
Organizacje pozarządowe są rekomendowanym użytkownikiem produktu w przypadku kontraktowania 
usługi społecznej przez gminę dla JST w obszarze Promocja gminy i rozwoju przedsiębiorczości; Wspieranie 

samorządności i postaw obywatelskich czy też  Edukacji i wychowania. (wybrane grupy usług społecznych, w 
których kontraktowanie usług społecznych przez JST daje szanse zastosowania produktu ze środków 
własnych gminy), gdzie kalkulator służy do wyceny usługi. 

 JST – obszar KREOWANIA (lokalna współpraca na rzecz ZMP) budowanie efektywnych społecznie 
akcji podnoszących świadomość społeczną, potrzeby i wartości uzasadniające finansowanie ZMP poza 
działalnością gospodarczą oraz system zachęt dla działalności MSP kreującej ZMP. 
Samorząd gminny jest modelowym użytkownikiem produktu finalnego, w szczególności na etapach 
utworzenie lokalnego partnerstwa – ukazania argumentów ekonomicznych dla planowanego 
przedsięwzięcia oraz na etapie podsumowania wyników zbiórki oraz decyzji o dalszej formie organizacji 
i finansowania ZMP w gminie, w tym przyjęcia strategii tworzenia i finansowania ZMP w gminie. (PF9). 
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 MSP – obszar POPYTU (działalność biznesowa, nowe usługi i produykty związane z zieloną 
gospodarką – ZSEE. Bateriami i biomasą – kreujące ZMP) budowanie efektywnych finansowo biznes 
planów opartych na nowych kompetencjach ZMP (zapotrzebowanie na kompetencje ZMP) 
Przedsiębiorcy są alternatywnym użytkownikiem produktu finalnego. Pracodawca odpowiada w dużej 
mierze za finansowanie lub co najmniej edukację w ramach praktyki zawodowej prowadzonej w 
warunkach zbiórki docelowej, gdzie koszty/wynik finansowy pracodawcy stanowi element analizy 
finansowej modelu (PF3) oraz może niezależnie zając się komercyjnie zbiórką korzystając z kalkulatora 
w przygotowaniu biznes planu przedsięwzięcia, w efekcie którego mogą powstać nowe miejsca pracy. 

Powyższe zestawienie ukazuje uniwersalność produktu finalnego związaną z szeroką grupą 
potencjalnych (modelowych) użytkowników poszczególnych etapów składających się na produkt.  

DZIAŁANIA i nakłady niezbędne do zastosowania narzędzia  

Narzędzie powinno być zastosowane przez pracowników z działu finansowego gminy. Narzędzie powinno 
być zastosowane w ramach harmonogramu (schematu) zbiórki i odbioru ZSEE i ubrań w gminie (na 
schematach przedstawiono po prawej stronie numerem „6” etap zbiórki i odbioru związany z tym 
produktem finalnym). Zastosowanie narzędzia nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.  

MODYFIKACJE i zmiany narzędzia w praktyce  

Produkt można zastosować w różnym zakresie w zależności od skali planowanej zbiórki:  

 Narzędzie można zastosować do wszelkich zbiórek (recyklingu) w gminie - rozszerzenie 
przedmiotu zbiórki na ubrania używane, jako element towarzyszący zbiórce ZSEE.  

 Narzędzie warto aktualizować w zakresie nowych obszarów zbiórki poprzez uwzględnienie 
dobrych praktyk i wskaźników w zakresie zbiórki ubrań i nakrętek plastikowych. W tym przypadku 
narzędzie umożliwia wpisanie własnych wskaźników, uzyskanych cen czy odległości kilometrów przy 
szacowaniu transportu samodzielnego.  

Powyższe modyfikacje nie wpływają na efektywność produktu finalnego a jedynie mogą zwiększyć jego 
trafność, poprzez uwzględnienie specyficznych potrzeb i doświadczeń gminy w zakresie lokalnej współpracy 
lub dobre praktyki organizacji zaangażowanych w zbiórkę ubrań. Otwarta formuła narzędzia umożliwiająca 
modyfikacje wskaźników i cen lub tez wpisanie własnych kosztów umożliwia proste aktualizowanie 
kalkulatora przez użytkowników w zależności od zmieniających się warunków rynkowych.   

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. 
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Zmiany w zakresie strategii upowszechniania 

Narzędzie zostało zmodyfikowane w efekcie testu i rekomendacji uczestników eksperymentu 
społecznego. W pierwotnych założeniach eksperymentu planowano głównie zbiórkę drobnego sprzętu 
elektronicznego ZSEE. W finalnej wersji produktu obszar recyklingu rozszerzono o kolejny 
sprawdzony i rekomendowany w  wyniku testu przedmiot zbiórki, jakim jest używana odzież. Obszar ten 
został zarekomendowany przez gminy biorące udział w teście, jako wspierający i stabilizujący 
(ekonomicznie) zbiórkę sprzętu elektronicznego, których opłacalność w dużym stopniu zależy od 
czynników makroekonomicznych oraz zmieniających się uwarunkowań prawnych w obszarze ZSEE. Zbiórka 
odzieży cieszy się do lat w miarę stabilnym wskaźnikiem ekonomicznym i popularnością, dlatego też może 
wspierać i stabilizować model finansowy ten obszar zbiórki. Mając na uwadze gabaryty zbieranych 
materiałów i potencjalnych uczestników planu zbiórki  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). 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. 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 
tych instytucji i organizacji na styku działań polityki społecznej i rynku pracy. 

REKOMENDACJE wdrożeniowe PF6 

W wyniku procesu testowania oraz ewaluacji pierwszego produktu finalnego PF6 – Kalkulator do 
szacowania ZSEE i ubrań wskazać należy wskazać wybrane (kluczowe) rekomendacje do wdrożeń: 
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 Wskazane jest rozszerzenie obszaru zbiórki ZSEE o ubrania, co pozwoli zwiększyć stabilność 
finansową procesu tworzenia ZMP w gminie.  

 Zbiórkę odzieży używanej należy połączyć ze zbiórką ZSEE, ze względu na podobne gabaryty oraz 
angażowanie do zbiórki osób dorosłych oraz firm. Akcję zbiórki w tym zakresie można prowadzić 
w modelu zbiórek otwartych na osiedlach, dzielnicach lub wsiach z wykorzystaniem specjalnych 
pojemników udostępnionych przez gminę lub współpracującą z gminą firmę zajmującą się odzyskiem 
i przetwórstwem surowców.  

 Do szacowania zbiórki ZSEE z udziałem odzieży należy zastosować poprawioną, finalną wersję 
kalkulatora do szacowania ZSEE i odzieży (PF6) 

 Zgodnie ze schematem tworzenia ZMP należy skorzystać z powiązanych z kalkulatorem innych 
produktów finalnych: z planem zbiorki ZSEE (PF1), planem odbioru ZSEE z gminy (PF2) oraz analizy 
ekonomicznej (PF3). 

 Dostosowując produkt do specyficznych potrzeb i możliwości konkretnej gminy należy skorzystać z 
obszarów możliwych modyfikacji wskazanych w opisie produkt, w szczególności możliwości 
rozszerzenia przedmiotu zbiórki na ubrania używane, jako element towarzyszący zbiórce ZSEE oraz 
możliwości aktualizowania kalkulatora i zawartych w nim danych w zakresie nowych obszarów 
zbiórki poprzez uwzględnienie dobrych praktyk i wskaźników w zakresie zbiórki ubrań i nakrętek 
plastikowych. W tym przypadku narzędzie umożliwia wpisanie własnych wskaźników, uzyskanych 
cen czy odległości kilometrów przy szacowaniu transportu samodzielnego. 

 Narzędzie można udostępnić w wersji ON-LINE na stronie internetowej, przy zastrzeżeniu, iż 
administrator strony będzie aktualizował ceny i wskaźniki w opcji wyliczeń automatycznych. 

 Narzędzie powinno być prezentowane i używane w trakcie lekcji w szkole przed rozpoczęciem 
akcji zbiórki, na przykład na lekcjach przedsiębiorczości. 

Załączniki 

Na produkt finalnych obok modelowej metody wsparcia składają się następujące narzędzia, stanowiące 
warsztat pracy użytkownika opisanego produktu finalnego:  

 Kalkulator do szacowania ZSEE i ubrań  

 Instrukcje do kalkulatora  
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PF7: Kalkulator do szacowania baterii i nakrętek 

Narzędzie jest szóstym, ostatnim produktem finalnym składającym się na pierwszy Model kreowania ZMP w 
obszarze recyklingu. Zważywszy, że w pierwotnych założeniach eksperymentu planowano głównie 
zbiórkę baterii na wszystkich modelach i schematach widnieje ogólna, robocza nazwa „baterie”, pod którą 
należy rozumieć także możliwość zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz 
dwóch kolejnych sprawdzonych i rekomendowanych w  wyniku testu przedmiotów 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 nakrętek cieszy się do lat w miarę 
stabilnym wskaźnikiem ekonomicznym i popularnością, dlatego też może wspierać i stabilizować model 
finansowy zbiórki ZSEE. Mając na uwadze gabaryty zbieranych materiałów i potencjalnych uczestników 
planu zbiórki nakrętki skojarzone zostały ze zbiórką baterii (małe, kieszonkowe czy tornistrowe gabaryty 
umożliwiające angażowanie uczniów i szkół w ramach akcji szkolnych), co uwzględnione zostało także w 
finalnej wersji niniejszego kalkulatora. 

ELEMENTY składające się na produkt finalny  

Na produkt składa się program (formularz) komputerowy (internetowy) wraz instrukcją użycia:  

 PROGRAM KOMPUTEROWY/FORMULARZ LICZĄCY – kierowany do osób 
zainteresowanych wynikiem finansowym zbiórki BATERII w danej gminie, umożliwiający szybkie 
wyliczenie wartości baterii w cenach skupu ze zbiórki w wybranej gminie (opisanej przez 
użytkownika) poprzez wybory odpowiednich kategorii i wpisanie danych dotyczących rodzaju, 
wielkości gminy, ilości aktywnych, współpracujących organizacji pozarządowych oraz wyboru 
rodzaju baterii. Kalkulator podaje kwotę skupu (przy transporcie zapewnionym przez organizacje 
odzysku – zgodnie z aktualną ofertą rynkową i umową na czas testu) oraz ewentualnych kosztów 
dodatkowego transportu w przypadku innych organizacji odzysku (nie oferujących transportu) z 
określeniem ilości kilometrów (z gminy do punktu skupu) oraz stawki za kilometr 

 DODATKOWY MODUŁ DLA NAKRĘTEK – szacujący dochody ze zbiórki nakrętek poprzez 
podanie masy zebranego materiału.  

 INSTRUKCJA UŻYCIA – instrukcje określające krok po kroku użycie kalkulatora z 
komentarzem do wpisywanych (wybieranych) danych oraz sposobu szacowania wartości finansowej 
wyniku kalkulatora 

PROBLEM, na który odpowiada narzędzie  

Kalkulator do szacowania ilości baterii to narzędzie służące do szacowania rentowności zbiórki baterii w 
danej gminie w perspektywie akcji 5 letniej, uwzględniający specyfikę społeczną i gospodarczą gminy. 
Wskaźniki służące do wyliczenia szacowanej wartości baterii zebranej w perspektywie 5 lat (lub 
jednorazowej akcji) oparte zostały na wynikach badań prowadzonych w pierwszej fazie projektu, w ramach 
których określono w 5 gminach biorących udział w teście zróżnicowanych pod względem wielkości (mała, 
średnia, duża) i obszaru (wiejska, miejska) – dla każdego rodzaju gminy zastosowano odrębne wskaźniki 
wyliczenia ilości różnych rodzajów baterii ALKAICZNE, AKUMULATORY, BATERIE I OGNIWA 
SORTOWANE. Tak skonstruowane narzędzie umożliwia zastosowania narzędzia w każdej gminie w 
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województwie podlaskim. Zważywszy na fakt, iż w trakcie badań przeprowadzonych w pierwszej fazie 
projektu, część danych dotyczących ilości zużywanych BATERII (ilość zakupu, sposoby pozbywania się 
zużytych baterii) pozyskano w drodze anonimowych odpowiedzi (dane deklaratywne o trafności zbliżonej 
do sondażu opinii publicznej wymagające empirycznej weryfikacji) w ramach testu narzędzia weryfikowane 
były faktyczne wskaźniki dla 5 rodzajów gmin. W trakcie testu narzędzia zweryfikowano także przyjęty w 
kalkulatorze poziom wpływu na efektywność zbiórki kapitału społecznego mierzonego w ilości szkół i 
aktywnych NGO, w szczególności FIRM dystrybuujących SZKÓŁ działających na terenie gminy w obszarze 
pozwalającym tworzyć partnerstwo lokalne związane ze zbiórką ZSEE. Zważywszy na wprowadzony 
dodatkowy element zbiórki ubrań kapitał społeczny gminy związany z trzecim sektorem i NGO działającymi 
w obszarze zbiórki nakrętek na cele społeczne (“na wózek inwalidzki”) wpływa w większym stopniu na 
efektywność zbiórki, co uwzględniono w konstrukcji narzędzia w dodatkowym module dla nakrętek.   

UŻYTKOWNICY, którzy mogą stosować narzędzie 

Narzędzie kierowane jest do grupy użytkowników z ramienia JST lub NGO organizujących zbiórkę i odbiór 
baterii i nakrętek w gminie.  Należy podkreślić iż cały model uwzględnia wszystkich interesariuszy 
modelowej interwencji przedstawionej we wprowadzeniu merytorycznym do opisu produktu, przewidując 
ich udział lub rolę w poszczególnych, wybranych etapach schematu. Jednak w zastosowaniu tego 
konkretnego produktu, adekwatnie do wskazań na schematach graficznych planu zbiórki i odbioru (PF1 i 
PF3) szczególną rolę odgrywają:  

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

 ANIMATORZY – LIDERZY lokalni (w tym przedstawiciele JST, NGO z terenu gminy) 
zainteresowani animowaniem i koordynowaniem akcji odbioru ZSEE, baterii i biomasy kreujących ZMP 
z zastosowaniem narzędzi planistycznych (plany zbiórki) i finansowych (analiza finansowa gminy). 
Liderzy lokalni są głównym odbiorcą i użytkownikiem 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) oraz tworzenia lokalnej strategii ZMP (PF9).  

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

 NGO – obszar PODAŻY (usługi doradcze i edukacyjne dla osób bezrobotnych, przyszłych 
pracowników, z uwzględnieniem niepełnosprawności, 50+, obszarów wiejskich w specjalizacji NGO) 
budowanie i rozwój kompetencji zawodowych związanych z ZMP (w szczególności przedsiębiorczych).     
Organizacje pozarządowe są rekomendowanym użytkownikiem produktu w przypadku kontraktowania 
usługi społecznej przez gminę dla JST w obszarze Promocja gminy i rozwoju przedsiębiorczości; Wspieranie 

samorządności i postaw obywatelskich czy też  Edukacji i wychowania. (wybrane grupy usług społecznych, w 
których kontraktowanie usług społecznych przez JST daje szanse zastosowania produktu ze środków 
własnych gminy), gdzie kalkulator służy do wyceny usługi. 

 SZKOŁY, JST – obszar KREOWANIA (lokalna współpraca na rzecz ZMP) budowanie efektywnych 
społecznie akcji podnoszących świadomość społeczną, potrzeby i wartości uzasadniające finansowanie 
ZMP poza działalnością gospodarczą oraz system zachęt dla działalności MSP kreującej ZMP. 
Samorząd gminny jest modelowym użytkownikiem produktu finalnego, w szczególności na etapach 
utworzenie lokalnego partnerstwa – ukazania argumentów ekonomicznych dla planowanego 
przedsięwzięcia oraz edukacji ekonomicznej w tym zakresie. 



 

 

53 

 MSP – obszar POPYTU (działalność biznesowa, nowe usługi i produykty związane z zieloną 
gospodarką – ZSEE. Bateriami i biomasą – kreujące ZMP) budowanie efektywnych finansowo biznes 
planów opartych na nowych kompetencjach ZMP (zapotrzebowanie na kompetencje ZMP) 
Przedsiębiorcy są alternatywnym użytkownikiem produktu finalnego. Pracodawca odpowiada w dużej 
mierze za finansowanie lub co najmniej edukację w ramach praktyki zawodowej prowadzonej w 
warunkach zbiórki docelowej, gdzie koszty/wynik finansowy pracodawcy stanowi element analizy 
finansowej modelu (PF3) oraz może niezależnie zając się komercyjnie zbiórką korzystając z kalkulatora 
w przygotowaniu biznes planu przedsięwzięcia, w efekcie którego mogą powstać nowe miejsca pracy. 

Powyższe zestawienie ukazuje uniwersalność produktu finalnego związaną z szeroką grupą 
potencjalnych (modelowych) użytkowników poszczególnych etapów składających się na produkt.  

DZIAŁANIA i nakłady niezbędne do zastosowania narzędzia  

Narzędzie powinno być zastosowane przez pracowników z działu finansowego gminy. Narzędzie powinno 
być zastosowane w ramach harmonogramu (schematu) zbiórki i odbioru baterii i nakrętek w gminie (na 
schematach przedstawiono po prawej stronie numerem „7” etap zbiórki i odbioru związany z tym 
produktem finalnym). Zastosowanie narzędzia nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.  

MODYFIKACJE i zmiany narzędzia w praktyce  

Produkt można zastosować w różnym zakresie w zależności od skali planowanej zbiórki:  

 Narzędzie można zastosować do wszelkich zbiórek (recyklingu) w gminie - rozszerzenie 
przedmiotu zbiórki na plastikowe nakrętki, jako element towarzyszący zbiórce baterii.  

 Narzędzie warto aktualizować w zakresie nowych obszarów zbiórki poprzez uwzględnienie 
dobrych praktyk i wskaźników w zakresie zbiórki ubrań i nakrętek plastikowych. W tym przypadku 
narzędzie umożliwia wpisanie własnych wskaźników, uzyskanych cen czy odległości kilometrów przy 
szacowaniu transportu samodzielnego.  

Powyższe modyfikacje nie wpływają na efektywność produktu finalnego a jedynie mogą zwiększyć jego 
trafność, poprzez uwzględnienie specyficznych potrzeb i doświadczeń gminy w zakresie lokalnej współpracy 
lub dobre praktyki organizacji zaangażowanych w zbiórkę ubrań. Otwarta formuła narzędzia umożliwiająca 
modyfikacje wskaźników i cen lub tez wpisanie własnych kosztów umożliwia proste aktualizowanie 
kalkulatora przez użytkowników w zależności od zmieniających się warunków rynkowych.  

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. 
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Zmiany w zakresie strategii upowszechniania 

Narzędzie zostało zmodyfikowane w efekcie testu i rekomendacji uczestników eksperymentu 
społecznego. W pierwotnych założeniach eksperymentu planowano głównie zbiórkę drobnego sprzętu 
elektronicznego ZSEE. W finalnej wersji produktu obszar recyklingu rozszerzono o kolejny 
sprawdzony i rekomendowany w  wyniku testu przedmiot zbiórki, jakim są plastikowe nakrętki. Obszar 
ten został zarekomendowany przez gminy biorące udział w teście, jako wspierający i stabilizujący 
(ekonomicznie) zbiórkę sprzętu elektronicznego, których opłacalność w dużym stopniu zależy od 
czynników makroekonomicznych oraz zmieniających się uwarunkowań prawnych w obszarze baterii i  
ZSEE. Zbiórka nakrętek cieszy się do lat w miarę stabilnym wskaźnikiem ekonomicznym i popularnością, 
dlatego też może wspierać i stabilizować model finansowy ten obszar zbiórki. Mając na uwadze gabaryty 
zbieranych materiałów i potencjalnych uczestników planu zbiórki  ubrania skojarzone zostały ze zbiórką 
baterii (małe umożliwiające zaangażowanie szkół i uczniów – akcje szkolne), co uwzględnione zostało w 
finalnej wersji kalkulatora do szacowania baterii i nakrętek (PF 7). Podobnie jak w przypadku kalkulatora so 
ZSEE i ubrań 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.  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. 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 
tych instytucji i organizacji na styku działań polityki społecznej i rynku pracy. 

REKOMENDACJE wdrożeniowe PF7 

W wyniku procesu testowania oraz ewaluacji pierwszego produktu finalnego PF7 – Kalkulator do 
szacowania baterii i nakrętek wskazać należy wskazać wybrane (kluczowe) rekomendacje do wdrożeń: 

 Wskazane jest rozszerzenie obszaru zbiórki baterii o nakrętki, co pozwoli zwiększyć stabilność 
finansową procesu tworzenia ZMP w gminie.  

 Zbiórkę nakrętek plastikowych należy połączyć ze zbiórką baterii, ze względu na małe gabaryty oraz 
angażowanie do zbiórki uczniów i szkół. Akcję zbiórki w tym zakresie można prowadzić w modelu 
zbiórek w szkołach i instytucjach.  

 Do szacowania zbiórki baterii z udziałem nakrętek należy zastosować poprawioną, finalną wersję 
kalkulatora do szacowania baterii i nakrętek (PF7) 
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 Zgodnie ze schematem tworzenia ZMP należy skorzystać z powiązanych z kalkulatorem innych 
produktów finalnych: z planem zbiorki ZSEE (PF1), planem odbioru ZSEE z gminy (PF2) oraz analizy 
ekonomicznej (PF3). 

 Dostosowując produkt do specyficznych potrzeb i możliwości konkretnej gminy należy skorzystać z 
obszarów możliwych modyfikacji wskazanych w opisie produkt, w szczególności możliwości 
rozszerzenia przedmiotu zbiórki o nakrętki, jako element towarzyszący zbiórce baterii oraz 
możliwości aktualizowania kalkulatora i zawartych w nim danych w zakresie nowych obszarów 
zbiórki poprzez uwzględnienie dobrych praktyk i wskaźników w zakresie zbiórki ubrań i nakrętek 
plastikowych. W tym przypadku narzędzie umożliwia wpisanie własnych wskaźników, uzyskanych 
cen czy odległości kilometrów przy szacowaniu transportu samodzielnego. 

 Narzędzie można udostępnić w wersji ON-LINE na stronie internetowej, przy zastrzeżeniu, iż 
administrator strony będzie aktualizował ceny i wskaźniki w opcji wyliczeń automatycznych. 

 Narzędzie powinno być prezentowane i używane w trakcie lekcji w szkole przed rozpoczęciem 
akcji zbiórki, na przykład na lekcjach przedsiębiorczości lub na lekcjach chemii, czy fizyki w zakresie 
przetwarzania materiałów typu PET i możliwości produkcji nowych materiałów, produktów z 
pozyskanego materiału. 

Załączniki 

Na produkt finalnych obok modelowej metody wsparcia składają się następujące narzędzia, stanowiące 
warsztat pracy użytkownika opisanego produktu finalnego:  

 Kalkulator do szacowania baterii i nakrętek  

 Instrukcje do kalkulatora 
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WALIDACJA produktów finalnych projektu innowacyjnego testującego 

 Temat innowacyjny: Działania sprzyjające podejmowaniu zatrudnienia w sektorze zielonej 
gospodarki (tzw. green jobs – zielone miejsca pracy) 

 Nazwa projektodawcy: Towarzystwo Amicus 

 Tytuł projektu: PIWP: Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla 
województwa podlaskiego  

 Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-002/12-00 
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