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Harmonogram wsparcia  

 

w związku z realizacją projektu 

Poza Schematem – zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Michałowicach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

L.p. Zaplanowanie działanie/wsparcie okres realizacji 

1 
Przygotowanie do zmiany struktury organizacyjnej i 

funkcjonowania OPS 
lipiec – listopad 2018 roku 

1.1 
Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia 

zmiany 
lipiec – listopad 2018 roku 

1.2 Zakup i montaż wyposażenia stanowiska pracy 24 - 29 październik 2018 roku 

1.3  Zakup sprzętu audiowizualnego 23 październik 2018 roku 

1.4 Malowanie pomieszczeń OPS 17-19 październik 2018 roku 

2 
Wdrożenie zmiany struktury organizacyjnej i funkcjonowania 

OPS oraz monitoring i ocena skuteczności wdrożenia 
lipiec 2018 – grudzień 2019 rok 

2.1 Przeprowadzenie naboru i zatrudnienie nowego pracownika Październik – listopad 2018 roku 

2.2 
Formalne przyjęcie dokumentów niezbędnych do 

wprowadzenia zmiany przez Rade Gminy i kierownictwo OPS 

13 grudzień 2018 roku – sesja 

Rady Gminy Michałowice 

2.3 

Przygotowanie kadry OPS do wprowadzenia zmiany – 

szkolenia, wizyta studyjna, superwizja dla kadry zarządzającej 

i pracowników socjalnych, doradztwo eksperckie 

listopad 2018 – grudzień 2019 

roku 

- 

Szkolenie wprowadzające w tematykę wdrażania nowych 

rozwiązań organizacyjnych w OPS  - założenia modelu 

(szkolenie dla 12 uczestników projektu) 

25 luty 2019 roku Klub Seniora 

w Masłomiącej, ul. T. Kościuszki 

11, godz. 9-15 

- 

Szkolenie wprowadzające w tematykę wdrażania nowych 

rozwiązań organizacyjnych – role pracowników 

poszczególnych zespołów i współpraca między zespołami 

(szkolenie dla 12 uczestników projektu) 

12 kwiecień 2019 roku Klub 

Seniora w Masłomiącej, ul. T. 

Kościuszki 11, godz. 9-15 

- 

Warsztaty dla uczestników projektu dotyczące celów, wartości 

i zasad obowiązujących w jednostce w kontekście zmiany 

modelu funkcjonowania  

(szkolenie dla 12 uczestników projektu) 

31 maja 2019 roku Klub Seniora 

w Masłomiącej, ul. T. Kościuszki 

11, godz. 9-15 

- Wizyta studyjna (12 uczestników) 
listopad 2018 – grudzień 2019 

roku 

- 

Superwizja procesu przygotowania i wdrożenia nowego 

modelu funkcjonowania OPS dla kadry zarządzającej oraz 

superwizja grupowa dla pracowników socjalnych 

Grudzień 2018, siedziba GOPS 

Michałowice 10-14 

 - każdy pierwszy wtorek 

miesiąca (pracownicy socjalni) 
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 - ustalane indywidulanie 

(kierownictwo), Katowice, ul. 

Powstańców 36, 9-13 

- 
Doradztwo ekspertów w zakresie nowych zasad pracy 

obowiązujących w ramach wdrażanego nowego modelu OPS 

W okresie od 8 kwietnia 2019 

roku, godzina ustalana 

indywidulanie z pracownikami, 

siedziba GOPS 

- 
Szkolenie dla dwóch osób z zakresu profesjonalnej obsługi 

klienta 

listopad 2018 – grudzień 2019 

roku 

- 
Szkolenie dla 3 pracowników Zespołu ds. Świadczeń z 

Pomocy Społecznej 

listopad 2018 – grudzień 2019 

roku 

- 
Szkolenie pracowników socjalnych w zakresie pogłębionych 

form pracy socjalnej 

listopad 2018 – grudzień 2019 

roku 

2.4 
Realizacja zadań w ramach nowego projektu przez 

pracownika  

listopad 2018 – grudzień 2019 

roku 

2.5 
Realizacja przez pracowników działań zgodnie z założeniami 

nowego modelu 

listopad 2018 – grudzień 2019 

roku 

2.6  

Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników 

Działu Pomocy Środowiskowej I Integracji Społecznej i 

kierownictwa OPS 

listopad 2018 – grudzień 2019 

roku 

2.7  

Prowadzenie stałego monitoringu skuteczności pracy z 

zastosowaniem nowych metod i podziału pracy – 

wprowadzanie korekt 

W okresie od 8 kwietnia 2019 

roku, godzina ustalana 

indywidulanie z pracownikami, 

siedziba GOPS 

 

 

 
    


