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1. Opis systemu
Interaktywna mapa potrzeb sektora ekonomii społecznej województwa śląskiego to narzędzie, które agreguje
i prezentuje dane o podmiotach ekonomii społecznej województwa śląskiego, oferujących różnego rodzaju produkty
i usługi, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Z drugiej strony pokazuje zapotrzebowanie na te
usługi w ujęciu terytorialnym (wśród gmin, jak i na poziomie całego regionu).

Narzędzie umożliwia generowanie graficznych prezentacji na wykresach (tak, aby można było uchwycić zmianę
trendów/sytuacji w określonym przedziale czasu). Ponieważ nie wszystkie dane są skwantyfikowane, generowanie
wykresów dotyczy tylko niektórych zmiennych (np. liczba osób zatrudnionych w PES; przyrost/spadek zatrudnienia,
procentowy udział branż, w których działają PES; liczba/procent gmin stosujących klauzule społeczne). Narzędzie
umożliwia porównywanie i generowanie wykresów dot. ww. zmiennych w okresach półrocznych i rocznych oraz
prezentowanie zachodzących trendów.
Narzędzie powstało w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”,
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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2. Strona główna

a. Mapa instytucji
Na stronie głównej widoczna jest mapa z zaznaczonymi wszystkimi podmiotami ekonomii społecznej (PES) oraz
jednostkami samorządu terytorialnego (JST), które znajdują się w bazie danych. Po prawej stronie mapy znajduje się
formularz pozwalający wyszukać interesujące nas obiekty (PES lub JST).

b. Formularz wyszukiwania
Formularz składa się z kilku pól, które pozwalają określić kryteria wyszukiwania. Wypełnienie pól jest opcjonalne,
a znalezione obiekty spełniają wszystkie kryteria z wypełnionych pól.


Nazwa – pole umożliwiające wyszukać obiekty po nazwie. Wielkość znaków nie ma znaczenia. Wpisując
dwa lub więcej słów zostaną wyszukane obiekty, w których nazwie znajduje się przynajmniej jedno z tych
słów. Aby zawęzić kryteria i znaleźć obiekt o konkretnej nazwie należy zawrzeć ją w cudzysłowie. Zostaną
wtedy wyszukane tylko takie obiekty, które mają w nazwie całą frazę wewnątrz cudzysłowu.
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Przykłady:
Wprowadzona fraza
fundacja europa

"fundacja europa"
















Przykładowe wyniki
Fundacja "Centrum", Fundacja Animalove,
FUNDACJA EUROPA HOUSE, Fundacja Familia, Sklep
Europa
FUNDACJA EUROPA HOUSE

Gmina – lista gmin województwa śląskiego. Pole pozwala zawęzić wyszukiwanie tylko do jednej gminy.
PES/JST – przyciski pozwalające wybrać pola formularza specyficzne dla rodzaju obiektu. Samo kliknięcie
w jeden z przycisków (bez wypełniania pokazujących się pól) powoduje zawężenie wyszukiwania tylko do
jednego typu obiektów.
Branża – lista branż, która pozwala na wyszukanie PES działających w tej branży.
Typ podmiotu ekonomii społecznej – pole pozwalające określić typ PES.
Liczba pracowników – lista z przedziałami liczby zatrudnionych pracowników. Ogranicza wyszukiwanie tylko
do PES, których liczba zatrudnionych pracowników znajduje się w danym przedziale.
KRS – pozwala wyszukać PES o danym numerze w krajowym rejestrze sądowym.
Usługi deficytowe – lista tożsama z listą branż. Pozwala wyszukać JST, które wskazały daną usługę jako
deficytową na swoim terenie. Poprzez usługi deficytowe należy rozumieć usługi społeczne, które nie są
w wystarczającym stopniu dostępne dla mieszkańców gminy (jest ich za mało w stosunku do
zapotrzebowania); usługi społeczne, których gmina nie zleca podmiotom ekonomii społecznej z obawy
o brak potencjalnych wykonawców; usługi społeczne i inne usługi zlecane przez administrację publiczną,
w przypadku których zainteresowanie realizacją jest niskie (zgłasza się niewielu potencjalnych
wykonawców) lub potencjał podmiotów zainteresowanych realizacją usługi jest niewystarczający.
Obszary wymagające wzmocnienia współpracy z PES – lista pozwala wyszukać JST, które wybrały dany
obszar jako obszar, w którym oczekuje się pogłębienia współpracy z podmiotami ekonomii społecznej (np.
włączenia większej liczby PES w dane działanie/obszar współpracy, większego zaangażowania ze strony PES,
z którymi jest prowadzona współpraca).
Stosowanie klauzul społecznych – pozwala dodać kryterium stosowania klauzul społecznych do warunków
wyszukiwania. TAK wyszuka tylko JST stosujące klauzule społeczne, NIE wyszuka tylko te, które nie stosują
klauzul społecznych. Brak wyboru w tym polu nie bierze pod uwagę tego kryterium w wyszukiwaniu.
Klauzule społeczne są instrumentem przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp),
umożliwiającym uwzględnienie kwestii społecznych w procedurze udzielania zamówienia publicznego.
Mianem tym określa się:
 tzw. zamówienia zastrzeżone, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp;
 wymagania dodatkowe, które zamawiający może postawić w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie
z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp;
 wymagania odnoszące się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, które zamawiający
zobowiązany jest postawić w ramach każdego postępowania na usługi lub roboty budowlane w myśl
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Pokaż na mapie – obiekty znalezione wg kryteriów wyszukiwania w formularzu zostaną pokazane na mapie.
Pokaż w tabeli – spowoduje to przejście do strony z tabelą obiektów, gdzie zostaną pokazane tylko te,
które spełniają kryteria wyszukiwania. Dodatkowo na stronie z tabelą formularz zostanie wypełniony
zgodnie z tym co było wypełnione w formularzu na stronie głównej.
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3. Tabela

Strona zawierająca tabelę z całą bazą instytucji. W górnej części strony znajduje się formularz wyszukiwania
w bazie. Jest on tożsamy w działaniu z formularzem na stronie głównej (patrz pkt 2.b).

a. Tabela z listą instytucji społecznych
Po otwarciu strony w tabeli znajdują się wszystkie instytucje w bazie. Formularz powyżej pozwala na wyszukiwanie
wg kilku kryteriów. Kliknięcie przycisku Szukaj wyświetla w tabeli tylko obiekty spełniające kryteria wyszukiwania.
Kliknięcie w nagłówek kolumny tabeli pozwala sortować wpisy wg wartości w danej kolumnie. W dolnej części
znajdują się przyciski do przechodzenia między poszczególnymi stronami, w przypadku gdy pozycje nie mieszczą się
na jednej stronie.
Przycisk Eksport pozwala na zapisanie danych znajdujących się w tabeli do pliku XLSX (format pliku obsługiwany
m.in. przez program Excel).
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4. Wskaźniki
Strona zawierająca wykresy wizualizujące różnego rodzaju dane zawarte w całej bazie narzędzia.

a. PES
i. Struktura branżowa podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim

Wykres przedstawia udział poszczególnych branż. Pod uwagę brane są branże wybrane jako branża główna PES.

ii. Podmioty ekonomii społecznej według formy prawnej

Wykres przedstawia udział poszczególnych typów PES.
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iii. Liczba pracowników zatrudnionych w PES na przełomie lat

Wykres przedstawia liczbę wszystkich pracowników zatrudnionych we wszystkich PES z podziałem na lata. Wykres
będzie prezentował dane od 2018 do aktualnego roku.

b. JST
i. Najczęściej zgłaszane usługi deficytowe w województwie śląskim

Wykres pokazuje 7 najczęściej wybieranych przez JST usług deficytowych na swoim terenie.
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ii. Najczęściej zgłaszane obszary współpracy w województwie śląskim

Wykres przedstawia 7 najczęściej wybieranych przez JST obszarów wymagających wzmocnienia współpracy z PES.
iii. JST stosujące klauzule społeczne

Wykres przedstawia liczbę JST stosujących klauzule społeczne z podziałem na półrocza. Dane wyświetlane są od
roku 2018. Do końca czerwca zakres danych kończy się na drugiej połowie poprzedniego roku. Od pierwszego lipca
pokazywana jest też wartość dla pierwszego półrocza aktualnego roku.
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5. Karta PES
Karta PES zawiera szczegółowe dane o organizacji wraz z lokalizacją na mapce. Otwarcie karty jest możliwe na kilka
sposobów: klikając odpowiednią pozycję na stronie Tabela (patrz pkt 3.a) lub klikając w nazwę PES ma chmurce
otwartej po kliknięciu w znacznik instytucji na mapie.

a. Informacje o zatrudnieniu

Tabelka zawiera najnowszą informację dotyczącą zatrudnienia w PES z rozbiciem na kategorie oraz datą dla jakiej
jest dodany jest ten wpis. Jeśli PES nie dodał jeszcze żadnych informacji na ten temat, cała tabela nie jest
wyświetlana.
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b. Zrealizowane zamówienia dla innych podmiotów

Lista zawiera informację o zrealizowanych zamówieniach dla innych podmiotów przez ten PES. Prezentowane jest
maksymalnie dziesięć zleceń z ostatnich trzech lat.

c. Wykonane usługi dla JST

Jeśli jakiś JST doda informację o zleceniu zrealizowanym przez PES i przy wypełnianiu pola Wykonawca wybierze
z listy dany PES, to informacje o wykonanym zleceniu automatycznie pojawią się na karcie tego PES.

d. Wykres

Na karcie PES prezentowany jest wykres przedstawiający liczbę pracowników tego PES z rozbiciem na lata. Jeśli PES
nie podał żadnych informacji na ten temat, wykres nie jest wyświetlany.
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e. Komentarze
Na dole strony prezentowane są komentarze dodawane przez użytkowników strony. Każdy użytkownik może dodać
komentarz, jednakże zostaje on opublikowany na stronie dopiero po zaakceptowaniu przez operatorów narzędzia.
Aby dodać komentarz należy kliknąć przycisk Dodaj komentarz, wypełnić odsłonięte pola Autor i Treść oraz
zaznaczyć pole Nie jestem robotem. To ostatnie pole ma zabezpieczyć stronę przed niepożądanym wstawianiem
komentarzy przez internetowe roboty. Po kliknięciu w kratkę możemy być poproszeni o wykonanie dodatkowych
czynności, polegających na zaznaczaniu odpowiednich obrazków na liście. Przykładowo możemy zostać poproszeni,
żeby spośród dziewięciu obrazków zaznaczyć te, na których znajdują się autobusy. Następnie należy kliknąć przycisk
Dodaj komentarz.

6. Karta JST
Karta JST zawiera szczegółowe dane o organizacji wraz z lokalizacją na mapce. Otwarcie karty jest możliwe na kilka
sposobów: klikając odpowiednią pozycję na stronie Tabela (patrz pkt 3.a) lub klikając w nazwę JST na chmurce
otwartej po kliknięciu w znacznik instytucji na mapie.

a. Statystyki dotyczące zagrożenia wykluczeniem społecznym
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Tabelka zawiera najnowszą informację dotyczącą bezrobocia w JST z rozbiciem na kategorie oraz datą, dla jakiej
dodany jest ten wpis. Jeśli JST nie dodał jeszcze żadnych informacji na ten temat, cała tabela nie jest wyświetlana.

b. Zlecanie PES usług społecznych

Prezentowane jest maksymalnie dziesięć zleceń z ostatnich trzech lat. Jeśli JST wybrał PES istniejący w bazie tego
narzędzia, to nazwa organizacji jest odnośnikiem do karty tego PES.

c. Komentarze
Patrz pkt 5.e.
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7. Edycja danych PES/JST przez niezalogowanego użytkownika
Organizacje mogą być proszone przez operatorów narzędzia o edycję danych w bazie. Edycja jest możliwa przy
pomocy specjalnego linku. Link wysyłany jest na adres e-mail. Po kliknięciu w link otwierana jest strona edycji
PES/JST. Link można używać wiele razy.
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a. Ustalenie znacznika na mapie
Ustawienie pozycji znacznika możliwe jest na dwa sposoby:



Przeciągając znacznik po mapie. Po przeciągnięciu znacznika pola z adresem i współrzędnymi zostaną
uaktualnione do nowej pozycji znacznika. Później można zmienić pola adresu (Ulica, Kod pocztowy, Miasto).
Wpisując adres organizacji. Po uzupełnieniu adresu organizacji należy kliknąć przycisk Szukaj na mapie.
Mapy Google® spróbują wyszukać położenie na mapie wg wpisanego adresu.

8. Operator narzędzia
Operator może zalogować się na stronie po kliknięciu przycisku Zaloguj w prawym górnym rogu strony, a następnie
podać dane autoryzacyjne (nazwa i hasło). Zalogowany użytkownik (dalej operator) ma dostęp do wielu opcji edycji,
dodawania i usuwania danych w bazie.

a. Edycja PES/JST
Aby edytować dane organizacji należy wybrać opcję Edytuj z listy po kliknięciu przycisku Opcje na karcie PES/JST.
Aby dodać nowe pozycje PES/JST do bazy należy użyć opcji DODAJ PES/JST w menu operatora pod zielonym
przyciskiem.
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b. Dodawanie informacji o zatrudnieniu dla PES
Należy wybrać opcję Dodawanie informacji o zatrudnieniu na karcie PES. Na stronie mamy informację o PES dla
którego dodawana jest informacja. Poniżej są pola do wprowadzania danych. Wszystkie pola są obowiązkowe. Pod
formularzem znajduje się informacja o najnowszym wpisie dotyczącym bezrobocia, który aktualnie znajduje się
w bazie. Dane można wprowadzić z dowolną datą, także można wprowadzić dane np. za poprzedni rok.
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c. Dodawanie zamówienia zrealizowanego przez PES
Należy wybrać opcję Dodaj zrealizowane zamówienie na karcie PES. W formularzu pola Nazwa, Termin zawarcia
umowy oraz Odbiorca są obowiązkowe.
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d. Eksport danych PES do plik XLS
Po wybraniu opcji Eksport zostanie pobrany plik XLS z wszystkimi danym PES. Plik można otworzyć w programie
Microsoft Excel lub Calc z pakietu LibreOffice. Plik generowany na potrzeby importu danych do bazy. Użytkownik
edytuje dane w skoroszycie, a następnie operator importuje plik za pomocą opcji IMPORT (patrz ppkt g).

e. Wysłanie prośby o aktualizację danych na adres e-mail
Po wybraniu opcji Wyślij prośbę o aktualizację danych zostanie wygenerowany specjalny link pozwalający na edycję
danych PES/JST przez niezalogowanego użytkownika. Jeśli PES ma ustawiony adres poczty elektronicznej zostanie
na niego wysłana automatycznie informacja z prośbą o aktualizację i odpowiedni link. Po wybraniu opcji otwierane
jest okno z ewentualną informacją o wysłanej wiadomości i pole, w którym znajduje się wysłany link. Można go
skopiować i przekazać odpowiedniemu użytkownikowi w inny sposób. Wygenerowany link jest ważny przez 44 dni
od daty wygenerowania i służy do edycji tylko tego PES, na karcie którego został wygenerowany.

f. Usuwanie PES z bazy
Po wybraniu opcji Usuń na karcie PES wszystkie jego dane zostaną usunięte. Uaktualnią się też wskaźniki o liczbie
osób zatrudnionych tak, żeby nie zawierały danych tego PES. Operacja jest nieodwracalna.

g. Import plików XLS
Import pozwala na edycję lub dodawanie danych do bazy za pomocą plików XLS wygenerowanych przez narzędzie.
Importować można tylko pliki wygenerowane wcześniej przez opcję Eksport (patrz ppkt d) lub opcję PUSTY
FORMULARZ PES/JST dla dodania nowego PES/JST do bazy. Aby zaimportować dane z pliku XLS należy wybrać opcję
IMPORT z listy pod zielonym przyciskiem w prawym górnym rogu strony, a następnie wskazać plik z danymi
PES/JST.
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Po poprawnym imporcie pliku na ekranie pojawi się stosowny komunikat oraz ewentualne dodatkowe informacje.

W przypadku źle wypełnionego formularza zostanie wyświetlony błąd, a żadne dane nie zostaną zmienione czy
dodane.

h. Format plików XLS z danymi PES/JST
Wygenerowane pliki są tak przygotowane, że możliwa jest tylko edycja komórek z wartościami odpowiednich
parametrów. Pozwala to uniknąć przypadkowego usunięcia lub dodania komórek arkusza przez użytkownika.
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Dane podstawowe - arkusz zawiera podstawowe informacje o PES/JST, które należy uzupełnić w kolumnie
C. Wymagane pola zaznaczone są przez x w kolumnie B.
Typ - służy do wyboru typu podmiotu ekonomii społecznej w wypadku PES i typu gminy w wypadku JST.
Wyboru należy dokonać przez wprowadzenie x w kolumnie B. Można wybrać tylko jedną opcję. W innym
przypadku przy próbie importu takiego pliku zakończy on się niepowodzeniem z odpowiednim
komunikatem o błędzie.



Branża - arkusz służy do wyboru branży głównej i innych branż dla PES. Branżę główną zaznaczamy przez *
tylko w jednym wierszu kolumny B. Inne branże PES zaznaczamy przez x w maksymalnie dwóch wierszach
kolumny B. W przypadku wyboru branży inne w kolumnie B wpisujemy nazwy innych branż. Aby inne
wybrać jako branżę główną, opis musimy poprzedzić *.



Usługi deficytowe – arkusz służy do wyboru usług deficytowych JST. Należy postawić x w dowolnej liczbie
wierszy w kolumnie B. Wybierając pozycję inne należy w kolumnie B wpisać nazwy innych usług
deficytowych dla JST.
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Obszary współpracy - arkusz służy do wyboru obszarów współpracy JST. Należy postawić x w dowolnej
liczbie wierszy w kolumnie B. Wybierając pozycję inne należy w kolumnie B wpisać nazwy innych obszarów
współpracy dla JST.
Informacja o zatrudnieniu – arkusz służy do dodawania do bazy nowego wpisu dotyczącego zatrudnienia
w PES. Wypełnienie tego arkusza nie jest obowiązkowe, ale uzupełniając datę musimy wypełnić wszystkie
pozostałe pola. Należy zwrócić uwagę na wprowadzoną datę. Prawidłowo wprowadzona wartość, która
została rozpoznana jako data, zostanie wyrównana do prawej krawędzi komórki.

Informacja o bezrobociu – arkusz służy do wprowadzania nowego wpisu dotyczącego zagrożenia
wykluczeniem społecznym. Wypełnienie tego arkusza nie jest obowiązkowe, ale uzupełniając datę musimy
wypełnić wszystkie pozostałe pola z wyjątkiem tego dotyczącego osób niepełnosprawnych. Należy zwrócić
uwagę na wprowadzoną datę. Prawidłowo wprowadzona wartość, która została rozpoznana jako data,
zostanie wyrównana do prawej krawędzi komórki.
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Zrealizowane zamówienia – arkusz zawiera informacje o zrealizowanych przez PES zamówieniach. Służy też
do dodania do bazy nowych zamówień. Lista zamówień, które istnieją już w bazie rozpoczyna się od wiersza
7. Jest to taka sama lista jak na karcie PES. Aby podczas importu dodać do bazy nowy wpis o zamówieniach,
należy wypełnić pola w kolumnie B w wierszach od 2 do 6. Można dodać więcej niż jedno zamówienie za
jednym razem. W tym celu należy skopiować wiersze 2 do 6 poniżej wiersza 6 dowolną liczbę razy
i wypełnić pola w kolumnie B. Ważne jest, aby nie zmienić nagłówka Zamówienie (nowe) bo po tym
rozpoznawane są nowe zamówienia.



Zlecenia dla PES – arkusz zawiera informacje o usługach, jakie JST zlecił PES. Służy też do dodania do bazy
nowych zleceń. Lista zleceń, które istnieją już w bazie rozpoczyna się od wiersza 5. Jest to taka sama lista
jak na karcie JST. Aby podczas importu dodać do bazy nowy wpis o zleceniach, należy wypełnić pola
w kolumnie B w wierszach od 2 do 4. Można dodać więcej niż jedno zlecenie za jednym razem. W tym celu
należy skopiować wiersze 2 do 4 poniżej wiersza 4 dowolną liczbę razy i wypełnić pola w kolumnie B.
Ważne jest, aby nie zmienić nagłówka Zlecenie (nowe) bo po tym rozpoznawane są nowe zlecenia.
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i. Dane statystyczne
Operator może edytować i usuwać wpisy o zatrudnieniu w PES oraz wpisy informacji dotyczących zagrożenia
wykluczeniem społecznym dla JST. Należy kliknąć przycisk Edytuj przy tabelce z tymi danymi na karcie PES/JST.

Wyświetlona zostanie tabela z wszystkimi wpisami tego PES/JST. Każdy wpis można zmienić lub usunąć za pomocą
przycisków w ostatniej kolumnie.

j. Komentarze
Każdy użytkownik narzędzia może dodać komentarz na karcie PES/JST (patrz pkt 5.e). Nie są one jednak
publikowane od razu. Czekają na akceptację operatora narzędzia. Jeśli w narzędziu pojawią się jakieś nowe
komentarze, to operator po zalogowaniu zobaczy odpowiedni komunikat na górze strony. Pojawi się też nowa
pozycja w menu operatora.
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Po kliknięciu przycisku Pokaż lub kliknięciu opcji NOWE KOMENTARZE w tabeli zostaną wyświetlone wszystkie nowe
komentarze (jeszcze nie opublikowane na stronie). Za pomocą opcji w ostatniej kolumnie można zaakceptować
dany komentarz powodując jego publikację na stronie PES lub go usunąć.

Opublikowane wcześniej komentarze zostaną wyświetlone na karcie PES/JST. Operator może usunąć komentarz
klikając w przycisk Usuń obok komentarza.
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