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RAMOWY RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA MODELU USŁUGI SPOŁECZNEJ/ ROZWOJU 

LOKALNEGO* 
 
 

Nazwa przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługę wdrożeniową: ………………………… 
 
Okres wdrażania (daty od – do): …………………………….. 
 
Zakres Modelu, który był wdrażany (np. REHABILITACJA+, TURYSTYKA SPOŁECZNA+): ……………………… 
 
 
 

I. Zrealizowane etapy wdrożenia (określone w planie wdrożenia) – opis przebiegu głównych etapów 
wdrożenia oraz ewentualne odstępstwa od nich. Jeśli zaistniały odstępstwa, proszę wskazać powody 
ich wystąpienia,  oraz ewentualny wpływ na oczekiwane efekty na poziomie wdrożenia Modelu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Ramowy zakres wsparcia jakie było udzielane na etapie wdrażania – informacje te mogą być 
przydatne dla innych przedsiębiorstw społecznych, które mogą wdrażać Model oraz dla doradców 
OWES, którzy będą wspierać ich we wdrażaniu.  

a) Ramowy opis tematyki i zakresu wsparcia udzielanego przez eksperta ds. wdrażania i doradców 
specjalistycznych; 

b) Na ile wskazane zakresy wsparcia, które były realizowane można uznać za uniwersalne i 
potencjalnie powtarzalne w przypadku innych przedsiębiorstw społecznych i w jakim zakresie?  
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III. Rezultaty wdrożenia Modelu w przedsiębiorstwie społecznym – możliwe do zweryfikowania 
efekty wdrożenia Modelu w odniesieniu do: 

1. przedsiębiorstwo społeczne (finanse, zatrudnienie): 
a) Czy i na ile zrealizowano plan wdrożenia pod kątem planów finansowych związanych z realizacją 

wdrażanej wiązki usług w ramach Modelu? 
b) Jakie po roku zostały osiągnięte wyniki finansowe w związku z wdrażaniem usługi  
c) Porównanie stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym w odniesieniu do usług w ramach 

Modelu na etapie przystępowania do wdrażania (stan wyjściowy) oraz na etapie zakończenia 
wdrażania (czy wdrożenie Modelu przyczyniło się do zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie 
społecznym bądź jego stabilizacji? – umowy o pracę i ich wymiar, um. cywilno-prawne i ich wymiar, 
okresy zatrudnienia, zmiany w charakterze zatrudnienia (np. przejście z um. cywilno-prawnej na um. 
o pracę), zmiany w strukturze zatrudnienia w PS. 

2. społeczność lokalna i otoczenie (oddziaływanie przedsiębiorstwa społecznego na społeczność 
lokalną i inne osoby/instytucje będące jego klientami): 

a) Zmiany jakie można zaobserwować w zakresie oddziaływania PS (realizującego usługę wdrożenia 
Modelu oraz na zakończenie wdrożenia) na społeczność lokalną, np. poszczególne grupy, 
mieszkańców gminy/miasta – najbliższej okolicy, 

b) Czy PS zatrudniło/zaangażowało do realizacji usług w ramach Modelu lokalnych przedsiębiorców, 
dostawców, mieszkańców gminy? 

c) Czy w okresie realizacji usługi wdrożeniowej PS zaangażowało się w lokalne/regionalne 
partnerstwo, sieć współpracy itp. podejmujące działania w zakresie i tematyce usług wchodzących 
w zakres Modelu, który wdrażało PS?  

d) Czy mieszkańcy (społeczność, instytucje, podmioty) znają zakres wdrożonej wiązki usług PS, 
rozpoznają PS i identyfikują go, „propagują” jego ofertę? 

e) Czy z oferty PS realizowanej i wdrożonej w ramach testowania Modelu skorzystały osoby z grup 
narażonych na wykluczenie (np. osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze, rodziny 
wielodzietne)? Jaka była skala/liczba klientów z tych grup w porównaniu z innymi grupami 
klientów? Czy usługi wdrożone w ramach Modelu zwiększyły możliwość korzystania z oferty PS 
przez osoby z grup narażonych na wykluczenie? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
…………………………       ……………………………………………. 
(miejscowość, data)  (podpis/podpisy osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania PS) 


