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Szanowni Państwo,
Pragnę

poinformować,

że

Gmina

Modliborzyce

przystąpiła

w

grudniu

2013r.

do pilotażowego programu w ramach krajowego projektu systemowego EFS nr 1.48
„Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym”. Projekt ten
jest

odpowiedzią

na

promowanie

rozwiązań

ustawy

z

dnia

13

czerwca

2003r.

o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz.1143 z późn. zm.), pozwalającej
w Polsce tworzyć sieć podmiotów zatrudnienia socjalnego, będącej uzupełnieniem systemu
pomocy społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia. Okres 10 lat realizowania zadań tej
ustawy przyniósł wiele pozytywnych zmian na mapie architektury systemu pomocy
i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym także wiele przykładów
partnerskiej współpracy na obszarze gmin i powiatów.
Doświadczenia 10-letniego okresu pozwoliły także sformułować uniwersalne zasady i reguły
partnerskiej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami III sektora. Przybrały one
formę Modelu Lokalnej Współpracy (MLW). Ten model jest obecnie testowany w kraju, a wyniki
pilotażu pozwolą wprowadzić do jego instrumentarium istotne korekty, których autorami będą
jednostki samorządu terytorialnego i ich partnerzy.
Gmina Modliborzyce przystępując do pilotażu MLW pragnie nie tylko uczestniczyć
w promowaniu rozwiązań tej ustawy ale także skonsolidować potencjał ludzki i materialny wielu
instytucji i organizacji wokół idei partnerskiej współpracy na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych naszych mieszkańców.
Praktyczną stroną wdrażania Modelu MLW będzie funkcjonowanie specjalnego Zespołu
Synergii Lokalnej, składającego się z przedstawicieli instytucji działających na obszarze Gminy
Modliborzyce. Koordynatorem instytucjonalnym zarządzającym realizacją pilotażu MLW jest
Ośrodek Pomocy Społecznej Modliborzyce, reprezentowany przez Panią Bożenę Skowrońską.
Zespół Synergii Lokalnej będzie pełnił funkcję doradczo-konsultacyjną dla Rady Miasta
Modliborzyce w kwestiach wykorzystywania rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Definicja tego zespołu przyjęta na potrzeby Modelu MLW brzmi: „Zespół Synergii Lokalnej
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MLW – to grupa indywidualnych osób, składająca się zarówno z reprezentantów gminnych
instytucji administracyjnych, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego z obszaru pomocy
społecznej, edukacji, kultury i służby zdrowia a także reprezentantów środowiska lokalnych
przedsiębiorców, organizacji obywatelskich jak również z osób uznanych w środowisku lokalnym
za autorytety społeczne. Skład Zespołu ma charakter otwarty. Zespół ma charakter nieformalny,
a jego członkowie czyli reprezentanci poszczególnych Interesariuszy powinni pełnić funkcje
społecznie, doceniając funkcję specjalisty –doradcy dla Rady Miejskiej.” Zespół ten będzie
uzupełniony także przedstawicielami Powiatu oraz Województwa.
Szanowni Państwo,
Bez aktywnego włączenia się Państwa instytucji we wdrażanie Modelu MLW trudno
będzie uzyskać zakładane efekty pilotażu oraz stworzyć podstawy do przyjęcia przyszłościowego
dokumentu potwierdzającego partycypacyjny udział w partnerskiej współpracy na rzecz
zatrudnienia socjalnego, tzw. Modliborskiego Paktu na rzecz MLW. Okres testowania Modelu
MLW określony jest na przedział czasowy grudzień 2013 r. – sierpień 2014 r.
Nakłaniając Państwa do rozważenia decyzji o przystąpieniu do Modelu MLW, pozwalam
sobie przekazać w załączeniu potwierdzenie tej decyzji w formie „Deklaracji przystąpienia do
MLW” oraz wytypowanie reprezentanta instytucji do składu Zespołu Synergii Lokalnej.
Deklarację proszę przekazać wyznaczonemu Instytucjonalnemu Koordynatorowi MLW –
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Modliborzycach. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że praca
w Zespole Synergii Lokalnej ma charakter społeczny, a udział ten nie oznacza automatycznego
przystąpienia do grona Interesariuszy tworzących późniejszy Pakt na rzecz MLW. Praktyczne
poznanie idei MLW pozwoli Państwu ostateczne zadeklarowanie faktu przystąpienia do
partnerstwa.
Podkreślam, że wdrażanie Modelu MLW uznaję jako dużą szansę na zawiązanie
w Modliborzycach partnerstwa lokalnego, które będzie nie tylko poświęcało uwagę problematyce
zatrudnienia socjalnego, ale może stać się przyczynkiem dla rozwoju nowych inicjatyw w ramach
ekonomii społecznej.
Z poważaniem,
Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik
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