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JAK BUDOWAĆ LISTY AKTYWNOŚCI 

 

 KOOPERACJA  

 współpraca między ludźmi lub instytucjami;  

 współdziałanie w jakiejś dziedzinie;  

 zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Kooperacja jest zaprzeczeniem współzawodnictwa, rywalizacji, konkurencyjności. 

Głównym atutem kooperacji jest porozumienie i koordynacja wszystkich działań podejmowanych 

przez poszczególne jednostki (kooperantów), aby osiągnąć jak najbardziej korzystne, zadowalające 

efekty. Cechą charakterystyczną takiego porozumienia, działania jest realizacja celów cząstkowych 

zmierzających do celu głównego, jakim jest generowanie zysku (cele określone w projekcie). 

Kooperacja jest działaniem efektywnym, ponieważ umożliwia partnerom osiąganie zamierzonych 

celów, które byłyby niemożliwe bądź trudne do zrealizowania przez każdego z nich, działającego we 

własnym zakresie. 

Kooperację wyróżnia od innych typów współpracy szereg następujących cech: 

 udział kilku partnerów kooperacyjnych 

 zachowanie własnej ekonomicznej samodzielności  

 dobrowolność współpracy 

 umowny charakter współpracy 

 wspólna realizacja zadań cząstkowych.  

Kluczowe aspekty kooperacji (L. Gilejko, R. Towalski 2002, s. 125- 137): 

 poczucie wspólnych interesów 

 nieustanne dążenie do zrealizowania zamierzonych celów, ale  i odnajdywanie wspólnych celów, 

zadań poszczególnych partnerów 

 wzajemna troska o dobro każdego partnera 

 przypisywanie ogólnych celów przedsięwzięciom konkretnych korzyści ich pracowników 

 ciągłe nawiązywanie i podtrzymywanie dialogu między kooperantami 

 wzajemna tolerancja i akceptacja 

 współzależność organizacji 

 świadomość ograniczonej niezależności, swobody 

 odpowiednia relacja pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji 

techniki 

 umiejętne prowadzenie negocjacji, gotowość ustępstw 

 zdolność do kompromisów i podejmowania optymalnych decyzji 

 pertraktacje (np. odnośnie systemu wynagrodzeń, zadań). 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Konkurencyjno%C5%9B%C4%87
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zysk
https://mfiles.pl/pl/index.php/Cel
https://mfiles.pl/pl/index.php/Dobro
https://mfiles.pl/pl/index.php/Pracownik
https://mfiles.pl/pl/index.php/Kompromis
https://mfiles.pl/pl/index.php/Pertraktacje
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Najważniejsze zasady kooperacji (B. Stępień 2011, s. 17- 22): 

 Trwałość powiązań - podejmowane umowy o współpracy winny mieć charakter długotrwały, stały 

- zaleca się, by nie był to okres krótszy niż jeden rok. 

 Ramowość umowy kooperacyjnej - strony powinny określić wstępny czas trwania umowy, w 

której zobowiązują się na współpracę. 

 Suwerenność podmiotów (kooperantów) - umów, która reguluje warunki współpracy. 

Za pośrednictwem zawartego przymierza – umowy możliwe jest: 

 nawiązanie relacji przez poszczególne jednostki z odbiorcami usług oraz partnerami 

 wzrost kreatywności działania 

 swobodny dostęp w zdobywaniu dalszej wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim praktyki 

 osiąganie sukcesów w wyniku podejmowanych działań 

 scalanie zasobów partnerów kooperacji, co prowadzi do wzrostu efektywności działań. 

Synergia w kooperacji jest efektem powstającym dzięki łączeniu wiedzy wielowymiarowo:  

• Synergii informacji – pojedyncza oderwana informacja dotycząca pewnego zdarzenia zawiera 

niewiele merytorycznej treści, odpowiednie informacje połączone razem, pozwalają zrozumieć całe 

zdarzenie poprzez logiczne powiązanie faktów, a nawet odtworzyć brakujące informacje. 

• Synergii umiejętności – dodając punkty umiejętności do danej zdolności pojedynczej organizacji 

zwiększa się siłę innych umiejętności organizacji (zwykle z nią powiązanych). 

• Synergii wiedzy technologicznej – połączona wiedza z procesów wytwarzania pozwala realizować 

nowe procesy dające nowy efekt. 

• Synergii organizacji – realizacja kilku projektów równocześnie daje organizacji zmniejszenie czasów 

i pracochłonności bardziej niż realizacja tych projektów oddzielnie. Daje możliwość wspólnego 

wykorzystania zasobów do projektów, wykorzystania wiedzy ekspertów dla przedsięwzięć 

realizowanych w tym samym czasie. 

• Synergii rachunku ekonomicznego – integracja działań wielu podmiotów kreujących produkt 

zmniejsza koszty jego przygotowania i promocji, a zwiększa szanse rynkowego zysku – efekty są 

nieproporcjonalnie większe w porównaniu z sytuacją, gdy każdy z podmiotów działa oddzielnie. 
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 MODEL 

Model – jest to schematyczny opis przedstawiający optymalny stan (idealnej współpracy). 

Może zawierać różne aspekty, które odbiorcy uznają za ważne dla osiągnięcia sukcesu współpracy. 

W proponowanym Modelu będziemy mówić - jakie minimalne warunki mają być spełnione, by mówić 

o Kooperacji? 

Model – opiera się zarówno na:  

 solidnych podstawach prawnych (obligatoryjnych, fakultatywnych, lokalnych) 

 obszarze wysokiej kultury współpracy (nasze nawyki, zaufanie, odpowiedzialność, elastyczność, 

szacunek dla innych instytucji) 

Powinien zawierać informacje o rozwiązaniach stosowanych w praktyce i wymieniać korzyści, jakie 

niesie za sobą współpraca. 

Model powinien określać minimalne wzorce postępowania i schematy formułowania wniosków.  

Model daje możliwość budowania współpracy długofalowo, a wdrażanie jego elementów, to proces 

zaplanowany i rozłożony w czasie. 
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 DOBRA PRAKTYKA 

• działanie, które przyniosło konkretne, pozytywne rezultaty  

• zawiera w sobie pewien potencjał innowacji  

• jest trwałe i powtarzalne  

• możliwe do implementacji, zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne 

podmioty 

• autentyczne zaangażowanie uczestników.  

Wykorzystujemy ją dwojako: 

• Uczymy się z niej: my z niej korzystamy (wizyty studyjne w projekcie)  

• Przekazujemy ją dalej: my ją prezentujemy.  

Wybrane przykłady  

 Dobre praktyki Schematom STOP 

 Baza dobrych Praktyk FISE (http://partycypacja.fise.org.pl/), m.in. Baza Dobrych Praktyk 

Decydujmy Razem 

 Baza Dobrych Praktyk Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast i Powiatów 

http://www.dobrepraktyki.pl/ 

 Standardy usług i modele instytucji WRZOS  

 Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej 

 

DOBRE PRAKTYKI SCHEMATOM STOP – dwa obszary 

I obszar - Dobre praktyki wdrażające współpracę podczas pilotażu projektu: 

1. PCPR Kielce 

2. MOPS w Olsztynie 

3. PUP w Nysie  

4. Powiat kartuski  

II obszar: Instrumenty współpracy: Dobre praktyki dla instytucji podczas współpracy 

 

 

BAZA DOBRYCH PRAKTYK – zbiór opisów projektów możliwych do wykorzystania przez samorządy  

Baza dobrych praktyk  jest wspólnym przedsięwzięciem Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast 

Polskich i Związku Powiatów Polskich realizowanym od roku 2007.  

Gromadzi opisy dobrych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu doskonalenia zarządzania usługami 

publicznymi i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego: 

http://partycypacja.fise.org.pl/
http://www.dobrepraktyki.pl/
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- identyfikacja „dobrej praktyki” 

- ustrukturalizowany opis przekazujący najważniejsze cechy przetestowanego już działania 

- podanie dodatkowych informacji dla naśladowców.  

Wyróżnione są gminy wiejskie i powiaty, m.in. kategoria – współpraca między JST oraz kategoria – 

usługi społeczne 

- Kultura - Pomoc społeczna – Oświata - Ochrona zdrowia - Sport i rekreacja 

STANDARDY USŁUG I MODELE INSTYTUCJI WRZOS 

WRZOS Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych – związek stowarzyszeń, organizacji 

pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej.  

Cel Zadania 2 projektu systemowego – rozwój systemu pomocy i integracji społecznej, poprzez 

opracowanie i wdrożenie, wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej. 2009-2014r. 

Prace nad standaryzacją – równolegle w dwóch obszarach: 

1. Standard Usługi – stworzenie „pakietu usług” systemu pomocy i integracji społecznej, 

spełniającego funkcje przyporządkowane do danej grupy klientów pomocy społecznej, 

określającego sposób oddziaływania na klienta, pozwalający mu najpełniej wykonywać role 

społeczne i zawodowe. 

- Zespół ds. osób pozostających bez pracy 

- Zespół ds. rodziny z dzieckiem 

- Zespół ds. przemocy w rodzinie 

- Zespół ds. osób starszych 

- Zespół ds. osób niepełnosprawnych  

2. Model Instytucji –  opracowanie modeli sposobu realizacji usług o określonym standardzie w 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zadań merytorycznych wykonywanych przez te 

instytucje): Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, a także 

Centrach Integracji Społecznej, z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej oraz zlecania zadań 

Rekomendacje organizacyjne/ dla praktyki,  m.in. Rekomendacja 2  

 Animacja sieci usług i współpracy z podmiotami publicznymi i niepublicznymi z uwzględnieniem 

narzędzi proponowanych w modelu Organizacji Społeczności Lokalnych. 

 Taktyczne i strategiczne nawiązywanie relacji z innymi interesariuszami pomocy i integracji 

społecznej, w tym niepublicznymi w ramach kooperacyjnego rozwiązywania problemów 

społecznych. 

 Zarządzanie nawiązanymi relacjami, czyli ich podtrzymywanie, ocenianie, rozwiązywanie.  

Rekomendacje końcowe  

Rekomendacja 1 

Stały zespół do spraw opracowania i wdrożenia strategii rozwiązywania problemów społecznych – 

SRPS nowa struktura organizacyjna na poziomie strategicznym (od diagnozy, przez realizację, do oceny 

wyników) 
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Rekomendacja 2 

Gminna sieć usług pomocy i integracji społecznej 

- budowanie potencjału i organizowanie społeczności lokalnej 

- współpraca taktyczna – związek nieformalny 

- współpraca strategiczna – związek formalny 

Rekomendacja 3 

OPS jako organizator profesjonalnej pracy socjalnej oraz administrator uprawnień do usług pomocy 

i integracji społeczne 

Rekomendacja 4 

Projektowanie organizacyjne 

- dotyczące jednostki organizacyjnej jaką jest ops oraz w odniesieniu do gminnej sieci usług. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

Lista aktywności i usług  

 

Zasoby instytucji, organizacji, stowarzyszeń i grup w gminie/powiecie są z reguły o wiele większe niż 

zdaje sobie z tego sprawę społeczność.  

Przygotowanie czy aktualizacja listy aktywności/usług9 oraz podmiotów je świadczących jest ważnym 

wstępem diagnostycznym. Proponuje się, by było to zadanie G-PZK. 

Efekt w postaci dokumentu zostałby zaprezentowany podczas spotkań, upowszechniony w formie 

ulotek, na stronie www, na sesji Rady Gminy itp.  

Lista prezentowałaby między innymi: 

Ile i jakich jest w środowisku: 

usług, 

aktywności, 

organizacji pozarządowych i kościelnych 

OSP i remiz strażackich, 

grup formalnych i nieformalnych, 

wydarzeń, 

miejsc spotkań? 

Taka lista ma wymiar informacyjny dla rodzin ( nie tylko projektowych) i jest prosta do opracowania 

przez grupę osób uczestniczących w życiu gminy.  

Wiedzę tę można wykorzystać wielokrotnie podczas realizacji programu, planowania kontraktów 

rodzinnych czy monitorowania.  

 

W ten sposób powstanie uporządkowana tabela, lista, która pozwoli nam się przyjrzeć temu co się 

dzieje w gminie/powiecie na rzecz osób/rodzin. 
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AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA - jest to dobrowolne działanie na rzecz określonej grupy lub środowiska: 

swojego lub zewnętrznego. Działanie to jest realizowane przez grupę osób (wolontariuszy, 

społeczników), które nie otrzymują wynagrodzenia. Koszty aktywności mogą być pokrywane ze źródeł 

własnych lub zewnętrznych. Aktywność może towarzyszyć usłudze społecznej, prowadzić do jej 

powstania lub z niej wynikać. Działanie to cechuje powtarzalność lub akcyjność.  

 

Przykładem aktywności społecznej jest: 

 

Chór parafialny występujący nieodpłatnie 

Zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas żniw (opiekunowie nie są wynagradzani finansowo) 

Grupy oazowe 

Grupa wolontariuszy / rodziców wykonujących remont świetlicy 

Grupa rodziców prowadzących zbiórkę pieniędzy na funkcjonowanie orkiestry dętej 

Wspólne spotkania Koła Gospodyń Wiejskich 

Grupa wolontariuszy / rodziców wykonujących remont świetlicy 

Grupa rodziców prowadzących zbiórkę pieniędzy na funkcjonowanie orkiestry dętej 

Wspólne spotkania Koła Gospodyń Wiejskich 

Grupy samokształceniowe 

Grupy samopomocowe 

Działanie OSP 
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Tabela aktywności: 

AKTYWNOSC  TEREN/MIEJSCE  GRUPA 
ODBIORCÓW  

CZAS  KONTAKT  

DZIECI I MŁODZIEŻ 

Koło 
Wolontariuszy  

Szkoła Publiczna 
w … 

Młodzież 14-15 
lat 

Soboty  P. Basia 
opiekunka Koła 

     

     

     

     

     

     

     

     

RODZINY/OSOBY DOROSŁE 

Koło Brydżowe      

OSP     

     

     

     

     

     

     

     

OSOBY STARSZE 

Klub Seniora      
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USŁUGA SPOŁECZNA - jest to działanie podejmowane w ramach umowy/kontraktu, która określa 

m.in. wynagrodzenie osoby realizującej usługę, zakres świadczonych usług, prawa i obowiązki stron 

umowy, okres świadczenia usługi. Odbiorca usługi korzysta z niej bezpłatnie (całkowicie lub 

częściowo). 

Przykładem usługi jest: 

Chór parafialny koncertujący odpłatnie 

Zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas żniw  (opiekunowie są wynagradzani finansowo) 

Szkolenia dla społeczności, liderów 

Zajęcia sportowe dla dzieci na Orliku (obsługuje zatrudniona przez gminę osoba) 

 

Lista usług: 

 

USŁUGA   TEREN/MIEJSCE  GRUPA 
ODBIORCÓW  

CZAS  USŁUGODAWCA  

DZIECI I MŁODZIEŻ 

Zajęcia muzyczne  GOK Grupa pow.16 r. 
życia 

Środy 15-18.00 GOK 

     

     

     

     

     

     

RODZINY/OSOBY DOROSŁE 

Poradnictwo 
psychologiczne 

OPS Wszystkie 
dorosłe i rodziny 

Piątek 8.00-15.00 OPS 

     

     

     

     

     

     

OSOBY STARSZE 

Usługi 
opiekuńcze  

Cała gmina Pow 60 r życia  Codziennie 7.00-
15.00 

PCK 
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