
Uchwała Nr 363/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 marca 2015 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia przez 

Województwo Wielkopolskie do opracowania wniosku aplikacyjnego i realizacji                           

w charakterze Partnera projektu międzynarodowego pn. „Europejskie Standardy 

Coachingu Społecznego” na podstawie konkursu  „Partnerstwa Strategiczne” w ramach 

Programu Erasmus Plus Akcja 2  ze środków Komisji Europejskiej. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.)              

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia przez Województwo 

Wielkopolskie do opracowania wniosku aplikacyjnego i realizacji w charakterze Partnera 

projektu międzynarodowego pn. „Europejskie Standardy Coachingu Społecznego” na 

podstawie konkursu  „Partnerstwa Strategiczne” w ramach Programu Erasmus Plus Akcja 

ze środków Komisji Europejskiej. 

§ 2 

Upoważnia się Panią Aleksandrę Kowalską Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu do podpisywania wszelkich dokumentów i składania oświadczeń               

w sprawach, o których mowa w § 1, w tym do podpisania wniosku aplikacyjnego. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej               

w Poznaniu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 363/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 marca 2015 roku 

  

w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia przez 

Województwo Wielkopolskie do opracowania wniosku aplikacyjnego i realizacji                           

w charakterze Partnera projektu międzynarodowego pn. „Europejskie Standardy 

Coachingu Społecznego” na podstawie konkursu „Partnerstwa Strategiczne” w ramach 

Programu Erasmus Plus Akcja 2  ze środków Komisji Europejskiej. 

 

Projekt międzynarodowy pn. „Europejskie Standardy Coachingu Społecznego” na podstawie 

konkursu  „Partnerstwa Strategiczne” w ramach Erasmus Plus Akcja 2, finansowany ze 

środków Komisji Europejskiej ma na celu wypracowanie i wdrażanie w kolejnych latach 

standardów coachingu społecznego. W szerokiej ofercie kursów i szkoleń coachingowych 

coraz częściej pojawiają się szkolenia związane z coachingiem społecznym, czyli pracy                     

z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wykorzystanie coachingu jako narzędzia 

wsparcia klienta, wymaga zupełnie innych umiejętności i prowadzenia procesu coachingu               

w odmienny sposób niż w coachingu biznesowym i life coachingu. O ile w przypadku 

business coachingu mówimy o kliencie świadomym swojej ścieżki, który potrzebuje coacha 

do prowadzania procesu zadawania pytań, to w przypadku klienta zagrożonego 

wykluczeniem społecznym, mówimy bardziej o coachingu opartym na empowermencie 

klienta.  

 

Stworzenie jasnych ram i Europejskich Standardów Coaching Społecznego, będzie pierwszym 

krokiem do stworzenia w przyszłych projektach certyfikacji coachów społecznych. Standardy 

takie również będą pierwszym krokiem do zapewnienia profesjonalizacji coachingu                         

w służbach społecznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa beneficjenta usługi. 

 

Projekt zakłada stworzenie Europejskich Standardów Coachingu Społecznego. W ramach 

projektu przewidywane są następujące, modelowe działania: stworzenie podręcznika 

metodologicznego coachingu społecznego dla organizacji pracującej z klientem zagrożonym 



wykluczeniem społecznym; stworzenie kursu typu blended learning dla coachów społecznych 

mającego na celu zbudowanie programu szkoleniowego na poziomie podstawowym 

(Foundation); testowanie kursu szkoleniowego oraz podręcznika wśród partnerów projektu; 

upowszechnianie Europejskich Standardów Coachingu Społecznego. 

 

Szczegółowy zakres planowanych działań, czas trwania, harmonogram przedsięwzięcia                     

i budżet projektu zostaną doprecyzowane po podjęciu współpracy na etapie planowania 

wniosku aplikacyjnego projektu międzynarodowego z liderem i partnerami. 

 

Przyjęcie uchwały daje podstawę do aplikowania o dofinansowanie w ramach projektu 

międzynarodowego w partnerstwie międzynarodowym.  

 

Uchwała nie wywołuje konsekwencji finansowych w bieżącym roku budżetowym gdyż wkład 

własny Województwa Wielkopolskiego nie jest wymagany. W przypadku akceptacji wniosku 

projektu międzynarodowego „Europejskie Standardy Coachingu Społecznego” i przyjęcia go 

do realizacji, konieczne będzie utworzenie odrębnego planu finansowego i umieszczenie go 

w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2017. 

 

Przewidywany budżet Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu to ok. 150 000 

euro.  Wkład własny Województwa Wielkopolskiego nie jest wymagany (0 zł). 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Marzena Wodzińska 

Członek Zarządu 

 


