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Harmonogram prac nad „Planem 

Rozwoju Ekonomii Społecznej na 

Mazowszu na lata 2021-….” 

 

Lp. Element harmonogramu prac 

2019 2020 2021 

II 
kw. 

III 
kw. 

IV 
kw. 

I  
kw. 

II 
kw. 

III 
kw. 

IV 
kw. 

I  
kw. 

I METODA I PROCES 

 Powołanie międzysektorowego partnerstwa / grupy 

ds. opracowania Planu 
        

II DIAGNOZA i METODY PRACY 

 Koncepcja badawcza i realizacja         
Kluczowe obszary diagnozy         
Przekucie danych z diagnozy na wnioski         
Opracowanie drzew problemów          
Opracowanie analizy SWOT          

III PLANOWANIE GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ DOT. PLANU… 

 Adresaci działań         
Struktura celów i działań         
Określenie celów operacyjnych         
Określenie kierunków interwencji wraz ze 
wskaźnikami 

        

IV WDRAŻANIE I EWALUACJA 

 Planowanie systemu realizacji         
Zaplanowanie monitoringu i ewaluacji         

V KONSULTACJE 

 Procedura konsultacji wraz z ewentualnymi 
zmianami w dokumencie 

        

VI PRZYJĘCIE DOKUMENTU 

 Procedura przyjęcia „Planu…” - uchwała Zarządu 
Województwa Mazowieckiego  

        

 

Prace prowadzone zgodnie z „Modelem tworzenia regionalnych programów rozwoju 

ekonomii społecznej”. 
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Ad. I  

METODA I PROCES 

Powołanie międzysektorowego partnerstwa / grupy ds. opracowania Planu, w składzie:  

 członkowie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (MKRES); 

 przedstawiciele PESiS (dla chętnych, poza reprezentacją w MKRES); 

 przedstawiciele OWES (dla chętnych, poza reprezentacją w MKRES); 

 przedstawiciele JST; 

 przedstawiciele JOPS (OPS, PCPR) i IRP (PUP, WUP); 

 sektor edukacji; 

 sektor biznesu. 

Ogłoszenie ws. prac nad „Planem…”.  

Pisma do poszczególnych podmiotów, doproszenie do współpracy z MKRES.  

Prace w trybie obiegowym oraz na spotkaniach konsultacyjnych.  

 

Ad. II  

DIAGNOZA i METODY PRACY 

Kluczowe obszary diagnozy: 

 sytuacja społeczno-gospodarcza woj. mazowieckiego, w tym rynek pracy; 

 sektor ekonomii społecznej i solidarnej; 

 pomoc społeczna; 

 współpraca JST z PES, w tym usługi użyteczności publicznej; 

 system wsparcia PES. 

 

Ad. III.  

PLANOWANIE GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ DOT. PLANU 

Struktura celów i działań  

Cel główny >>> Cel szczegółowy >>> Kierunki interwencji >>> Działania 

 

Ad. IV  

WDRAŻANIE I EWALUACJA 

Określenie dla każdego kierunku interwencji: 

 podmiotów zaangażowanych w realizację kierunku interwencji / działań; 

 koordynatora kierunku interwencji / działań; 

 budżet wraz ze źródłem finansowania; 

 ramy czasowe. 

 


