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Geneza powstania CAF

CAF

Historia rozwoju CAF
► Wersja pilotażowa zaprezentowana została w maju 2000 roku
1st European Quality Conference, poświęconej zarządzaniu
w przedsiębiorstwach sektora publicznego w Lizbonie.

podczas
jakością

► Pierwsza wersja wprowadzona została w 2002 roku.
► W lata 2002 – 2005 około 900 instytucji organów administracji publicznej
w krajach członkowskich wdrożyło CAF w celu doskonalenia organizacji.
► Wersja z roku 2006 powstała w wyniku zebrania i opracowana opinii pozyskanych
przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) oraz wymiany
doświadczeń i dobrych praktyk w ramach Europejskiej Sieci Administracji
Publicznej (EPAN).
► Obecnie zarejestrowanych jest 1638 organizacji.
► Plan na 2010 – rejestracja 2010 uczestników.

Historia rozwoju CAF

Gdzie można zastosować CAF?

► wszelkiego typu instytucje administracji publicznej:


na szczeblu krajowym, regionalnym, czy też lokalnym

► różnego rodzaju przedsięwzięcia:
 np. reforma systemowa lub też usprawnianie działania konkretnych
podmiotów świadczących usługi publiczne

CAF został zaprojektowany z dla administracji publicznej,
może być jednak stosowany w różnego rodzaju organizacjach.
► w

niektórych

sytuacjach,

zwłaszcza

w

przypadku

dużych

organizacji,

samooceny można dokonywać na poziomie poszczególnych działów czy
departamentów.

CAF w Unii Europejskiej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie użytkowników zarejestrowanych w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej [ang.
European Institute of Public Administration - EIPA], http://www.eipa.eu, dane na maj 2008

CAF w Polsce
Charakterystyka rozmieszczenia CAF
w poszczególnych placówkach

Udział poszczególnych szczebli w
aspekcie ogólnopolskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie użytkowników zarejestrowanych w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej [ang.
European Institute of Public Administration - EIPA], http://www.eipa.eu, dane na maj 2008

Cele wdrożenia CAF

CELE
MODELU
CAF

Założenia modelu CAF
Osiąganie pożądanych wyników dotyczących:
► działalności organizacji
► obywateli – klientów
► oraz całych społeczeństw
zależą od jakości przywództwa, które wpływa na:
► politykę i strategię zarządzania zasobami ludzkimi oraz procesami
► nawiązywanie związków partnerskich

Założenia modelu CAF

Korzyści z wdrożenia CAF
► Dostarcza dane i informacje umożliwiające usprawnienie systemu zarządzania
organizacją, w tym:
► identyfikacja mocnych stron i obszarów do poprawy,
► okresowy pomiar postępów,
► identyfikacja dobrych praktyk i dzielenie się nimi.
► Zapewnia ocenę opartą na faktach, w stosunku do zestawu kryteriów, które
stały się szeroko akceptowane w całej Europie,
► Możliwość porównania wyników
charakterze (benchmarking),

z

innymi

organizacjami

o

podobnym

► Rozpowszechnienie w organizacji wiedzy na temat podstawowych zasad i
koncepcji zarządzania i doskonalenia organizacji,
► Wykorzystanie wiedzy i kreatywności pracowników organizacji,
► Możliwość powiązania zasad i wyników samooceny z innymi przedsięwzięciami
dotyczącymi jakości w organizacji.

Samoocena

► SAMOOCENA polega na kompleksowym, systematycznym i regularnym
przeglądzie działań podejmowanych przez organizacje oraz osiąganych
wyników, w oparciu o wybrany Model. Proces samooceny pozwala organizacji
zidentyfikować swoje mocne strony i obszary, w których konieczna jest
poprawa.
► Samoocena jest jedną z metod doskonalenia jakości polecaną przez Europejską
Fundację Zarządzania Jakością.
► Samoocena metodą CAF powinna doprowadzić do sporządzenia planu działania
wobec obszarów wymagających usprawnienia.
► Samoocena pozwala instytucji na uzyskanie większej wiedzy o swojej
działalności.

Samoocena – aplikacja eTool
► Narzędzie zostało opracowane przez Centrum Zasobów CAF Europejskiego
Instytutu Administracji Publicznej.
► e Tool jest aplikacją wspomagającą proces samooceny CAF w organizacji,
w zakresie ustalenia:
► mocnych stron organizacji,
► obszarów do poprawy,
► dokonania i uzgodnienia punktacji.
► eTool jest bezpłatnie udostępniany instytucjom sektora publicznego, które
podjęły decyzję o wdrożeniu CAF.
► Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępny jest
na stronie:
http://caf.eipa.eu/7/98/

Struktura CAF

Struktura CAF – Kryteria potencjału
► Kryteria potencjału – charakteryzują instytucję oraz określają sposób osiągania
zamierzonych wyników.
Należą do nich:
► PRZYWÓDZTWO – liderzy wytyczają kierunki działania organizacji,
formułują misję, wizję i wartości niezbędne do osiągnięcia sukcesu
w długim okresie, a także motywują i wspierają pracowników.
► PRACOWNICY– osoby zatrudnione w organizacji, najcenniejszy zasób.
► STRATEGIA I PLANOWANIE – sposób, w jaki organizacja skutecznie wiąże
w jedną całość różne nurty swojej działalności, określa jej ogólną
sprawność.
► PARTNERSTWO I ZASOBY – sposób w jaki organizacja planuje i zarządza
relacjami partnerskimi oraz dysponuje zasobami.
► PROCESY – sposób, w jaki organizacja z myślą o wsparciu strategii
i planów – określa, zarządza, ulepsza i rozwija swoje kluczowe procesy

Struktura CAF – Kryteria wyników
► Kryteria wyników – analiza wyników osiąganych przez instytucję, w oparciu o
badanie opinii oraz ocenę wewnętrznych składników, z zakresu:
► DZIAŁALNOŚCI W RELACJACH Z OBYWATELAMI – wyniki osiągane przez
organizację w zakresie zadowolenia klientów w stosunku do działalności
organizacji oraz dostarczanych przez nią produktów i usług.
► DZIAŁALNOŚCI W RELACJACH Z PRACOWNIKAMI - wyniki osiągane przez
organizację w zakresie kompetencji, motywacji, zadowolenia i skuteczności
działania jej pracowników.
► SPOŁECZNEJ DZIAŁALNOŚCI - wyniki osiągane przez organizację w
zakresie zaspokajania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.
► KLUCZOWYCH WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI - wyniki osiągane przez
organizację w odniesieniu do zaspokajania potrzeb różnych
zainteresowanych stron oraz wyniki osiągnięte w odniesieniu do sposobu
zarządzania i usprawniania organizacji.

System oceny punktowej
► Obowiązkowy element metody CAF.
► Powody stosowania metody punktowej
szczegółowych i podstawowych:

w

stosunku

do

kryteriów

► wskazanie kierunku, w jakim powinny iść działania usprawniające,
► umożliwienie pomiaru osiągniętego postępu,
► rozpoznanie dobrych praktyk, wskazanych przez wysokie oceny przypisane
do elementów „Potencjału” i „Wyników”
► pomoc w znalezieniu uwierzytelnionego partnera, od którego można by się
uczyć
► Dwa rodzaje oceny punktowej:
► Klasyczna
► Dostrojona

System oceny punktowej

Podejmij właściwe
działania, by realizowany
proces działał poprawnie

Zmierz osiągnięte wyniki,
porównaj z założeniami
przyjętymi wcześniej

Zaplanuj lepszy sposób
działania, lepszą metodę

Zrealizuj plan, wdróż nowe
rozwiązania

Benchlearning

► BENCHMARKING - dokonywanie porównań z innymi organizacjami
a następnie przyswajanie wynikających stąd wniosków.
► BENCHLEARNING– benchmarking stosowany w aspekcie uczenia się.
► Uważa się, że skuteczną drogą wprowadzenia zmian i doskonalenia
jest właśnie uczenie się – poprzez dzielenie się wiedzą, informacją,
a czasem również ryzykiem.
► Benchlearning zmniejsza ryzyko, jest wydajny i oszczędza czas.

Dziesięć kroków doskonalenia organizacji
według metody CAF

Harmonogram projektu wdrożenia CAF
Lp.

Etapy prac Działanie A
miesiące

1.

Deklaracja udziału we wdrożeniu metody CAF
Termin realizacji: do 31 stycznia 2009

2.

Wdrożenie metody CAF
Krok 1. Organizacja i planowanie procesu samooceny
Termin realizacji: od 1 lutego do 2 marca 2009
Krok 2. Upowszechnianie informacji o projekcie samooceny
Termin realizacji: od 3 marca do 16 marca 2009
Krok 3. Utworzenie grup samooceny w urzędzie
Termin realizacji: od 17 marca do 23 marca 2009
Krok 4. Udział w warsztatach
Termin realizacji: od 24 marca do 4 maja 2009
Krok 5. Przeprowadzenie samooceny
Termin realizacji: od 5 maja do 8 czerwca 2009
Krok 6. Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny
Termin realizacji: od 9 czerwca do 22 czerwca 2009
Krok 7. Sporządzenie projektu planu doskonalenia
Termin realizacji: od 23 czerwca do 13 lipca 2009
Krok 8. Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia
Termin realizacji: od 14 lipca do 20 lipca 2009
Krok 9. Realizacja planu doskonalenia
Termin realizacji: od 21 lipca do 15 listopada 2009
Krok 10. Planowanie następnej samooceny

3.
4.
5.

Termin realizacji: do 15 listopada 2009
Zadanie A3: Współpraca przy opracowaniu raportu końcowego
Termin realizacji: do 15 listopada 2009
Zadanie A4: Udział w konferencji w Warszawie
Termin realizacji: 16 listopada – 4 grudnia 2009
Zadanie A5: Udział w spotkaniach monitorująco-ewaluacyjnych
Termin realizacji: 20 lutego – 4 grudnia 2009
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Harmonogram projektu wdrożenia CAF

Harmonogram projektu wdrożenia CAF
- Organizacja spotkań
► Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie konsultacji w postaci spotkań
będzie karta konsultacji [osoby uczestniczące w spotkaniu, data i godziny
konsultacji, wypracowane rezultaty]. Karty konsultacji będą każdorazowo
potwierdzane podpisem osoby upoważnionej przez Kierownika Urzędu.
► Konsultacje będą przeprowadzane również drogą mailową, telefoniczna
i faksem [konsultacje tego typu będą ewidencjonowane].
► Dokumentem

potwierdzającym

odbyte

szkolenia/

warsztaty

będą

listy

obecności uczestników.
► Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym,
zgodnym

z

PEFS

[Podsystem

monitorowania

Europejskiego

Funduszu

Społecznego]
► Po ukończeniu szkolenia uczestnikom zostaną wystawione zaświadczenia.
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Dziękuję za uwagę

