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Międzynarodowe Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności 2017 

Usługi – wskaźniki 
Szkoła Aktywna w Społeczności jest podstawowym źródłem zasobów w swoim 

środowisku oraz oferuje szeroki zakres potrzebnych usług. Usługi definiowane są na 

miarę potrzeb, jednak typowo obejmują: wsparcie dla rodzin, możliwości kształcenia 

dla dorosłych i organizacji społecznych, usługi zdrowotne i socjalne, dostęp do 

infrastruktury. Szkoły, które oferują usługi, bądź zarządzają usługami oferowanymi 

przez inne agencje, mogą wspierać rodziny, udzielając wszechstronnej pomocy ich 

dzieciom. Szkoła jednak nie musi oferować wszystkich potrzebnych usług, lecz raczej 

zachęcać inne agencje do zapewniania usług na jej terenie lub w środowisku lokalnym. Szkoła aktywnie wspiera  

i promuje te usługi. Pracownicy, na podstawie konsultacji z rodzinami i danych społeczno-ekonomicznych, określą 

priorytety oferowanych przez szkołę usług. 

 

1. Na ile szkoła oferuje usługi doskonalące i wzbogacające proces uczenia się uczniów, rodzin  

i społeczności? 

 Nasze usługi oferują liczne możliwości uczenia się, w tym możliwości uczenia się 

międzypokoleniowego.  

 Oferowane możliwości uczenia się obejmują usługi świadczone przez inne organizacje (np. osoby 

pracujące z młodzieżą) oraz różne podejścia do uczenia się; rozumiemy i cenimy ich wkład  

w realizację podstawy programowej.  

 Uczniowie są zachęcani do korzystania ze zdobytych umiejętności i wiedzy w celu świadczenia usług 

na rzecz lokalnej społeczności np. pomagają innym w korzystaniu z technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych. 

2. W jakim stopniu nasza oferta usług jest oparta na głębokiej i rzetelnej analizie potrzeb?  

 Korzystamy z wszelkich dostępnych danych ustalając bieżące i przyszłe potrzeby społeczności, 

której świadczymy usługi (np. władze lokalne, lokalne grupy wolontariatu oraz instytucje, 

organizacje, stowarzyszenia mieszkańców itp.). 

 Tworzymy mapę (lub korzystamy z map pochodzących z innych wiarygodnych źródeł) istniejących 

zasobów pod kątem naszej analizy potrzeb.  

 Usługi są projektowane w odniesieniu do potrzeb oraz w poszanowaniu kultury różnych grup  

w społeczności. 

3. Jak dobrze monitorujemy i poddajemy ewaluacji usługi oferowane na terenie naszej szkoły, 

sprawdzając, kto z nich korzysta i jakie odnosi korzyści? 

 Prowadzimy regularne badania użytkowników usług.  

 Wiemy, które rozwiązania sprawdzają się, ponieważ wiemy i rozumiemy, jakie mają być zamierzone 

efekty usług.  

 Wiemy, które rozwiązania się nie sprawdzają, ponieważ przeanalizowaliśmy informacje od 

użytkowników. 

 Tworzymy mapy uczestnictwa w odniesieniu do danych demograficznych i naszej wiedzy  

o potrzebach społeczności. 

 Wiemy, kto nie korzysta z naszych usług.  

4. Na ile badamy przyczyny niekorzystania z oferowanych usług? 

 Skupiamy się na kontakcie z potencjalnymi uczestnikami i znamy przyczyny, dla których nie mają 

oni dostępu do usług.  

 Stosujemy wiele różnych sposobów docierania do odbiorcy i działamy przez różne organizacje  

i instytucje w celu ustalenia przyczyn niekorzystania z usług. 

 Rozwijamy świadomość na temat barier fizycznych i kulturowych, które blokują dostęp do usług.  

5. Na ile rozwijamy dalsze usługi w celu zapewnienia lepszego dostępu do nich i pogłębienia 

integracji społecznej? 

 W usługach dostarczanych w szkole i poza nią uwzględniamy wiedzę o barierach dotyczących 

konkretnych grup odbiorców.  
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 Prowadzimy aktywną i systematyczną pracę na rzecz usuwania barier w dostępie do usług,  

w porozumieniu z osobami korzystającymi z nich.  

6. Jak bardzo zachęcamy i doceniamy wkład innych instytucji i organizacji dostarczających usługi 

na terenie szkoły lub w sąsiedztwie oraz promujemy i wspieramy je? 

 Nie duplikujemy usług oferowanych przez innych, lecz współpracujemy z nimi. 

 Mamy aktualny wykaz usług świadczonych społeczności przez szkołę oraz innych usługodawców  

i upowszechniamy te informacje. 

 Oferujemy szkolenia i wsparcie dla innych usługodawców. 

 Mamy umowy partnerskie z instytucjami/organizacjami oferującymi usługi na terenie szkoły, które 

określają obowiązki szkoły i obowiązki usługodawców. 

7. Na ile w planowaniu usług wykorzystujemy lokalne dane socjoekonomiczne? 

 Mamy dostęp do lokalnych danych socjoekonomicznych, takich jak: stopień bezrobocia, poziom 

wykształcenia rodziców, warunki mieszkaniowe, stan zdrowia, poziom przestępczości, uzależnienia 

od alkoholu i narkotyków, itp.  

 Na podstawie danych socjoekonomicznych podejmujemy decyzje co do tego, które z lokalnych 

agencji zostaną naszymi partnerami. 

 Na podstawie tych danych podejmujemy decyzje co do tego, jakie usługi kierować  

do poszczególnych grup i które elementy oferty edukacyjnej będą najbardziej przydatne naszym 

uczniom. 

 Dane wykorzystujemy do przekazywania uczniom i ich rodzicom informacji na temat lokalnej 

społeczności i jej potrzeb. 

 


