
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa 

 

 

Wykonawca: 

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno 

  

Raport podsumowujący 

Badanie dotyczące rozpoznania potrzeb, trudności i zasobów 

potrzebnych do budowania kooperacji pomiędzy służbami pomocy 

społecznej a podmiotami i jednostkami z innych sektorów 
 



 

 

St
ro

n
a1

 

Spis treści 

1. WPROWADZENIE .................................................................................................................................................... 2 

2. OBECNA WSPÓŁPRACA ........................................................................................................................................... 3 

2.1. REALIZOWANE DZIAŁANIA ............................................................................................................................................... 3 

2.2. WYZWANIA SKŁANIAJĄCE DO WSPÓŁPRACY ........................................................................................................................ 8 

2.3. FORMY WSPÓŁPRACY .................................................................................................................................................... 9 

2.4. REFLEKSJE O WSPÓŁPRACY ............................................................................................................................................ 11 

3. TRUDNOŚCI I BARIERY WSPÓŁPRACY .....................................................................................................................14 

3.1. BARIERY KOMUNIKACYJNE ............................................................................................................................................ 14 

3.2. BARIERY FORMALNE: NADMIERNA BIUROKRACJA, WADLIWE PRZEPISY.................................................................................... 14 

3.3. BARIERY KADROWE ..................................................................................................................................................... 17 

3.4. BARIERY FINANSOWE ................................................................................................................................................... 18 

3.5. MENTALNOŚĆ OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMAMI .............................................................................................................. 20 

4. POTRZEBY I POTENCJAŁ WSPÓŁPRACY...................................................................................................................22 

4.1. ZNACZENIE SPOTKAŃ, POTRZEBA KOORDYNACJI................................................................................................................. 22 

4.2. POTENCJAŁ WSPÓŁPRACY NIEFORMALNEJ ........................................................................................................................ 25 

4.3. KONIECZNOŚĆ ROZWOJU KADR INSTYTUCJI ....................................................................................................................... 26 

4.4. KONIECZNOŚĆ ZMIAN W PRZEPISACH .............................................................................................................................. 28 

5. IDEALNY MODEL KOOPERACJI ...............................................................................................................................30 

5.1. ZACIEŚNIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ KOOPERACJI ........................................................................................................ 30 

5.2. WYŁONIENIE INSTYTUCJI-LIDERA NA POZIOMIE LOKALNYM .................................................................................................. 32 

5.3. USTANOWIENIE PLANU DZIAŁANIA.................................................................................................................................. 32 

5.4. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK I WZORCOWYCH ROZWIĄZAŃ ............................................................................................... 34 

6. NIEZBĘDNE ZASOBY DO WSPÓŁPRACY...................................................................................................................34 

6.1. WIĘKSZE ZASOBY FINANSOWE I KADROWE ....................................................................................................................... 34 

6.2. WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I WŁĄCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ............................................ 35 

6.3. ATUTY GMINY, KTÓRE MOŻNA BY PRZEKUĆ NA POPRAWĘ KOOPERACJI ................................................................................... 37 

6.4. INSTYTUCJE, KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE MOGŁOBY BYĆ WIĘKSZE ......................................................................................... 39 

7. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE .....................................................................................................................42 

7.1. PODSUMOWANIE KOOPERACJI W GMINACH ..................................................................................................................... 42 

7.2. WNIOSKI OGÓLNE I REKOMENDACJE ............................................................................................................................... 45 

  



 

 

St
ro

n
a2

 

1. Wprowadzenie 

Celem badania fokusowego była analiza potrzeb i oczekiwań w zakresie możliwości kooperacji na 

rzecz rodzin, identyfikacja barier utrudniających kooperację w środowisku wiejskim, analiza 

zasobów do kooperacji podmiotów powiatowych i gminnych różnych sektorów. 

Badanie fokusowe składało się z pięciu bloków tematycznych takich jak: 

 obecna współpraca; 

 trudności i bariery współpracy; 

 potrzeby i potencjał współpracy; 

 idealny model kooperacji; 

 niezbędne zasoby do współpracy. 

Badanie zostało zrealizowane w następujących Gminach: 

1. Gmina Grębków (powiat węgrowski); 

2. Gmina Przasnysz (powiat przasnyski); 

3. Gmina Wiązowna (powiat otwocki); 

4. Gmina Stoczek (powiat węgrowski); 

5. Gmina Radzanów (powiat białobrzeski);  

6. Gmina Słupno (powiat płocki); 

7. Gmina Sarnaki (powiat łosicki); 

8. Gmina Stara Kornica (powiat łosicki). 

Zogniskowane wywiady grupowe realizowane były w okresie od 23 sierpnia do 30 sierpnia 2018 

roku. Uczestnikami badania byli członkowie Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji wyżej 

wymienionych gmin. 
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2. Obecna współpraca 

2.1. Realizowane działania 

Badane instytucje na rzecz pomocy osobom i rodzinom wykluczonym społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem realizacją przede wszystkim działania ustawowe – każda instytucja w odpowiednim 

dla siebie zakresie. W najogólniejszym zarysie działania te można podzielić w następujący sposób: 

 pomoc materialna (wypłata zasiłków, świadczeń itp.), 

 specjalistyczne poradnictwo bezpłatne, nieodpłatne dla wszystkich mieszkańców powiatu 

z zakresu rodzinnego, prawnego, psychologicznego, socjalnego, 

 praca socjalna, 

 wspieranie osób niepełnosprawnych zgodnie z odpowiednimi ustawami regulującymi to 

wsparcie, 

 przeciwdziałanie bezrobociu, 

 zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowane we 

współpracy między pracownikami socjalnymi, funkcjonariuszami policji, dzielnicowymi, 

przedstawicielami urzędu gminy itd. 

Uczestnicy spotkania wymienili i scharakteryzowali szereg konkretnych działań podejmowanych na 

rzecz wskazanej grupy społecznej – od działań interwencyjnych, pomocowych po profilaktyczne, 

które mają zapobiegać wykluczeniu społecznemu. W przypadku części z nich rozmówcy podkreślali, 

że wychodzą one poza zakres obligatoryjnych zadań ustawowych ich instytucji, stanowiąc tym 

samym oddolne inicjatywy podejmowane przez społeczności lokalne. 

Wśród działań realizowanych na rzecz pomocy osobom i rodzinom wykluczonym społecznie można 

więc wymienić: 

 warsztaty terapii zajęciowej i rehabilitacyjnej i wszelkie inne formy zajęć rehabilitacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie i zawodowo, 

 terapie dla osób chorujących psychicznie, 

 wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, 

 rozwiązywanie problemów alkoholowych, 

 angażowanie osób wykluczonych w prace społeczne, 

 pomoc osobom starszym w domowych pracach, 
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 działania kulturalne nakierowane na integrację społeczną seniorów, które są podejmowane 

przez bibliotekę, 

 pikniki rodzinne, 

 przyrodnicze zajęcia edukacyjne, 

 warsztaty ogrodnicze dla dzieci, 

 promocja czytelnictwa (współpraca z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi, licealistami), 

 pikniki zdrowotne, 

 realizacja programów zdrowotnych we współpracy ze szpitalem i basenem, 

 działania w zakresie wolontariatu uczniowskiego podejmowane przez szkołę. 

Uczestnicy spotkań podawali szereg działań podejmowanych na rzecz osób wykluczonych 

społecznie. Większość z nich podejmowana jest we współpracy z co najmniej jedną inną instytucją 

gminną. 

Przykłady kooperacji w Gminie Wiązowna: 

 Jeśli chodzi o Środowiskowy Dom Samopomocy i o ludzi zagrożonych wykluczeniem, to staramy 

się wspierać i pomagać osobom chorującym psychicznie. Prowadzimy taką terapię dla tych osób. 

Oni przychodzą do ośrodka najczęściej po to, żeby poczuć się bezpiecznie. Jesteśmy dla nich 

dużym wsparciem, ale też próbujemy ich uspołeczniać na różne sposoby, współpracując z 

różnymi placówkami, żeby oni zaczęli wchodzić do społeczeństwa. Mają przed tym duży opór. – 

Gmina Wiązowna 

 Nadleśnictwo… Nasze działania, jeśli chodzi o społeczeństwo, najbardziej skupiają się na 

edukacji. Prowadzimy Ośrodek Edukacji Leśnej i w tym ośrodku przyjmujemy grupy od 

przedszkola do seniora. – Gmina Wiązowna 

 Przyjmujemy też osoby na prace interwencyjne, jeśli jest taka potrzeba. Staramy się dać ludziom 

poczucie wartości, lepszego samopoczucia i bycia potrzebnym, bo są to ludzie nieraz wykluczeni 

społecznie, mają jakieś problemy życiowe, czy są bezrobotne. Także my wyciągamy do nich rękę, 

bo po to jest założona Spółdzielnia. – Gmina Wiązowna 

Przykłady współpracy w Gminie Grębków: 

 Oprócz tego realizujemy działania społeczne, czyli robimy cykl takich tradycyjnych spotkań, jak 

bale przebierańców, jak święta narodowe, które organizujemy. Ale to są takie rzeczy …, to jest 
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normalne. Natomiast od paru ładnych lat działa w bibliotece Klub Seniora. Nasze działania 

staramy się skierować przede wszystkim do osób starszych, bo to już jest bardzo widoczne w tym 

naszym środowisku lokalnym, że te osoby potrzebują zainteresowania, potrzebują wsparcia. 

Potrzebują tego, że jeżeli cokolwiek robimy, żeby one dostały osobiste zaproszenie na to, bo to 

jest dla nich bardzo ważne. I to jest taki bardzo zauważalny temat, że te osoby po prostu tego 

potrzebują. – Gmina Grębków 

 Jeżeli chodzi o [współpracę na linii] szkoły – GOPS, to tutaj głównie zgłaszamy, jeżeli tam jest 

problem finansowy w rodzinie, są dofinansowywane obiady. Jeżeli chodzi o taką pomoc to też 

były stypendia jednorazowo wypłacane, jesienne czy też wiosenne na taką pomoc dla rodzin. – 

Gmina Grębków 

Przykłady współpracy w Gminie Przasnysz: 

 To znaczy tak, ponieważ pracujemy też ze szkołą odnośnie oceny sytuacji dziecka umieszczonego 

w pieczy zastępczej, to tak, zapraszamy na posiedzenia zespołów, zaciągamy opinii pedagogów 

szkolnych, odnośnie nauki dziecka no i też pedagodzy i nauczyciele uczestniczą w naszych 

zespołach. – Gmina Przasnysz 

 Z wójtem to super współpraca się układa. Dużo się dzieje w strefie kultury, w różnych 

miejscowościach są świetlice przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Tam też biblioteka 

stara się, wiadomo, że nie cyklicznie, ale staramy się też organizować jakieś imprezy, tutaj 

spotkania różne. Teraz na przykład od września ruszą warsztaty w tych świetlicach 

wyremontowanych. My z wójtem mamy bardzo dobrą współpracę. Bardzo się cieszymy. – 

Gmina Przasnysz 

 Też, współpraca tutaj jest jak najbardziej pozytywna, pedagodzy informują nas o sytuacji 

szkolnej dziecka i w sytuacji zagrożenia my też to omawiamy z rodziną zastępczą, żeby jakoś 

pomóc dziecku, jakieś korepetycje, jakieś zajęcia wyrównawcze. No i w taki sposób 

rozwiązujemy problem. – Gmina Przasnysz 

Przykład współpracy w Gminie Radzanów: 

 Każda z tych jednostek realizuje swoje zadania. Nawet nie uczestniczymy w sesjach, jeżeli chodzi 

o PCPR. Ograniczmy się do współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pomagamy sobie 

rozwiązywać nasze problemy, ale to są dwie odrębne instytucje, które mają swoje zadanie. My 

jako powiatowe centrum pomocy mamy wsparcie merytoryczne dla ośrodków pomocy 
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społecznej. W związku z tym staramy się realizować na bieżąco. Współpracujemy z władzami 

gminy, bo się znamy. Jeżeli jest sytuacja, która wymaga interwencji wójta, no to robimy, ale to 

jest poza protokołem. – Gmina Radzanów 

Przykład współpracy w Gminie Słupno: 

 Policja działa ze wszystkimi, współpracuje z każdym jednym podmiotem i każdy podmiot raczej 

by nie był w stanie pracować bez policji. Pomagamy sobie nawzajem, ale jeśli chodzi o sensu 

stricto samą policję generalnie my jesteśmy po to, żeby pomagać. Żeby zapobiegać, 

przeciwdziałać, dużo pracujemy generalnie z zakresu profilaktyki, prowadzimy mnóstwo 

spotkań, jeśli chodzi np. są różne akcje „Razem bezpiecznie”, „Bezpieczny senior”, „Bezpieczne 

dziecko”, „Bezpieczne wakacje/ ferie”. Spotykamy się z osobami od najmłodszych lat, właściwie 

od samego przedszkola, po seniora, który ma 90, a nawet i 100 lat. Chodzimy, tłumaczymy, 

szukamy, że tak powiem, osób, które nas potrzebują, jeżeli mamy jakąś osobę bezdomną, 

wiadomo my generalnie nie posiadamy jakichś instytucji innych ani środków, żeby coś z tym 

człowiekiem zrobić, więc po to są noclegownie PCPR-y i tak dalej, żeby one z nami 

współpracowały, więc my informujemy, gdzie taki człowiek może dalej sobie znaleźć pomoc, 

tak? – Gmina Słupno 

 Naszym motorem napędowym do działania to jest organizowanie różnego rodzaju eventów. 

Eventów dotyczących popularyzacji czytelnictwa. Takie też eventy i spotkania autorskie 

adresujemy do osób z jakąś niepełnosprawnością i wykluczeniem społecznym. Współpracujemy 

najczęściej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a konkretnie ze Środowiskowym Domem 

Samopomocy i jak mamy jakieś spotkania, które adresujemy do osób dorosłych, zwykle takie 

osoby zapraszamy. – Gmina Słupno 

 Jeśli mogę zająć jeszcze miejsce odnośnie zagadnień na temat współpracy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie ze szkołami to jest to współpraca niezbędna w związku z tym, że 

właśnie koordynator pieczy zastępczej, który pracuje z rodziną zastępczą, pracuje 

z przedszkolem, szkołą, liceum, gimnazjum, w związku z tym, on żeby mieć władzę i wiedzę na 

temat dziecka, jego postępów i tak dalej, więc to po pierwsze współpracować ze szkołami, jest 

też opinia, którą przygotowujemy do sądów odnośnie sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej nieodzowna bez współpracy ze szkołami. – Gmina Słupno 
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Przykład współpracy w Gminie Stoczek: 

 Bardzo współpracujemy ze szkołami, odpowiadamy na potrzeby szkół, kiedy wyjeżdżamy na 

różnego rodzaju prelekcje, właściwie z tematami takimi, o jakie nas proszą szkoły, w zależności 

od tego, jakie jest zapotrzebowanie, to staramy się prowadzić tę pedagogizację i rodziców, 

i nauczycieli, w ten sposób ich wspomagać. Jeżeli chodzi o naszą poradnię, to mamy raz 

w miesiącu takie punktu, dni, to się nazywa „dzień otwarty”, kiedy każdy może przyjść i się 

poradzić w każdej sprawie. Może to być rodzic, nauczyciel. I wtedy się nie czeka. Bo generalnie 

to wiadomo, że się składa wniosek i jakiś tam czas oczekiwania krótszy, dłuższy w zależności od 

ilości tego wszystkiego jest. Ale w takiej sytuacji się nie czeka i na przykład, jeśli sytuacja 

wymaga tego, żeby zareagować już teraz, natychmiast, to taka reakcja natychmiastowa jest. 

oprócz tego mamy też punkty konsultacyjne w szkołach, np. w szkole w Łochowie. –  Gmina 

Stoczek 

Przykład współpracy w Gminie Sarnaki: 

 No to, jeśli chodzi o tę kwestię senioralną, no to ja się będę chwaliła, bo od tego roku działa 

u nas Dzienny Dom Senior+, więc osoby jakieś tam samotne, może nie tyle wymagające dużego 

zakresu usług opiekuńczych, no ale też w pewien sposób tak, a szczególnie tych kontaktów 

towarzyskich. Czy osoby samotne czy te, gdzie rodziny są dalej, no to właśnie mamy na dzień 

dzisiejszy, bo została przyjęta 16 osoba, tak że w pewien sposób… Ja wiem, że to nie jest dużo, 

ale jakiś tam zalążek tego jest. – Gmina Sarnaki  

 Ze strony szkoły to też bardzo fajnie wygląda, bo jeśli jest zapotrzebowanie zrealizowania 

jakiegoś programu profilaktycznego, [policjanci] bardzo chętnie spotykają się z uczniami, 

dziećmi z przedszkola, gdzie realizują właśnie takie zagadnienia odnośnie bezpieczeństwa, 

różnych zagrożeń. Chciałam podkreślić, że to nie jest wyłącznie z inicjatywy szkoły, ale sami 

chętnie realizują. –  Gmina Sarnaki 

 Bardzo i fajna współpraca właśnie asystentów z jednostką Powiatowego Centrum [Pomocy 

Rodzinie], ze szkołami i z każdą inna instytucją, ze strażą, z policją. Asystent zawsze może liczyć 

na współpracę. – Gmina Sarnaki 

Ponadto na przykładzie Gminy Sarnaki można wymienić pary instytucji lub grup instytucji, których 

współpraca przez rozmówców reprezentujących poszczególne instytucje oceniana jest bardzo 

pozytywnie: 
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) – biblioteka, 

 GOPS – Gminny Ośrodek Kultury (GOK),  

 GOPS – policja, dzielnicowi,  

 policja – szkoła, 

 GOPS – organizacje pozarządowe, 

 asystenci rodziny – inne instytucje, 

 zespoły interdyscyplinarne – sądy, kuratorzy. 

We wszystkich grupach biorących udział w wywiadach zogniskowanych współpraca instytucji 

lokalnych oceniana była pozytywnie. Na bazie materiału uzyskanego dzięki realizacji 

zogniskowanych wywiadów grupowych można sformułować tezę, że instytucją, wokół której 

ogniskują się działania pomocowe podejmowane na rzecz osób wykluczonych społecznie są gminne 

ośrodek pomocy społecznej. 

2.2. Wyzwania skłaniające do współpracy 

Za podstawowe problemy społeczne w  gminach uczestnicy spotkania uznawali: brak możliwości 

zapewnienia wystarczającej opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, wysoki poziom 

uzależnień, zwłaszcza alkoholizm, a także wysoki odsetek rodzin niewydolnych opiekuńczo-

wychowawczo, w tym wzrastającą liczbę dzieci obejmowanych pieczą zastępczą. W trakcie spotkań 

poruszony został również dość szeroko problem osób „żyjących z zasiłków” czy też nadużywających 

świadczeń, czyli osób korzystających z nich mimo stosunkowo dobrej sytuacji materialnej czy 

zdolności do podjęcia zatrudnienia. 

Wskazywanymi problemami były też utrzymująca się bierność zawodowa wynikająca z braku 

motywacji do podjęcia zatrudnienia, brak perspektyw dla ludzi młodych, a także brak transportu 

publicznego i bardzo duże koszty związane z transportem beneficjentów pomocy społecznej do 

placówek pomocy społecznej i wszelkich innych miejsc, w których powinni się oni znaleźć. Zwracano 

też uwagę na problemy emocjonalne dzieci, problem zaburzonych więzi czy też izolowanie się 

społeczne mieszkańców. Ponadto podnoszony był problem bardzo ograniczonego dostępu na 

terenie niektórych gmin do nawet podstawowej opieki zdrowotnej oraz do usług rehabilitacyjnych. 

W trakcie spotkań zasygnalizowany też został bardzo mocno problem konieczności, a zarazem barier 

we wspieraniu mieszkańców gminy, którzy są wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem społecznym 
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z uwagi na niepełnosprawność, w tym również osób, które nie posiadają orzeczenia 

o niepełnosprawności, jednak z uwagi na skalę problemów zdrowotnych są faktycznie osobami 

niepełnosprawnymi. Problem ten bywał też niekiedy ujmowany jeszcze szerzej – dotykał bowiem 

wszelkich kategorii osób, które nie mogąc korzystać z tradycyjnie pojmowanego systemu pomocy 

społecznej, z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej:  

Są takie przypadki, tak jak Pan tutaj wspomniał, że są osoby, które nie znajdują się w systemie. To 

znaczy nie mogą się znaleźć w systemie, bo nie pasują, bo są „za bogate”, ale rzeczywiście są biedne. 

Przy współpracy wypracowujemy taki model pomocy pozafinansowej, żeby ta osoba czuła się na tyle 

silna, mocna i człowiekiem, że sama potrafi przy niewielkiej pomocy rozwiązać swoje problemy. –  

Gmina Grębków 

W przypadku niektórych gmin dostrzeganym problemem może być też jednak utrudniona realizacja 

zadań kulturalnych, gdyż instytucji kultury jest na terenie tych gmin zbyt mało, nie funkcjonują 

gminne ośrodki kultury. Brakuje też instytucji i osoby, która pełniłaby rolę lidera i w bardziej 

skoordynowany sposób zajmowała się organizacją życia kulturalnego w gminie: 

W Kornicy jest problem z kulturą, bo nie mamy oficjalne domu kultury. Realizowane są różne 

działania, ale to są takie trochę tu, trochę tam. Ktoś jest bardziej aktywny, w której wiosce. I nie 

mamy jednej osoby, która by trzymała w garści tą kulturę. – Gmina Stara Kornica 

Mamy bibliotekę gminną, która ma etatu … Chyba mniej niż pół etatu. Jedna osoba jest tam 

zatrudniona. Kierownik i pracownik w jednej osobie. Jest chętna pani, więc myślę, że z czasem coś 

tam zadziała. – Gmina Stara Kornica 

2.3. Formy współpracy 

Współpraca w ramach kooperacji jest bardzo efektywna. Członkowie kooperacji chwalą sobie jej 

zakres ponieważ polega ona również na wsparciu materialnym w postaci użyczania sprzętu, które 

umożliwiają realizację różnych zadań. Instytucje, które są w składzie kooperacji chętnie użyczają 

swoje zasoby w celu wykorzystania ich do zajęć dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych:  

Sami nie mamy przeszkolenia do prowadzenia zajęć z jakimiś osobami niepełnosprawnymi, 

natomiast zawsze możemy ośrodek udostępnić do prowadzenia takich zajęć przy współpracy z nami. 

Zawsze możemy użyczyć naszych eksponatów i jeżeli jest taka potrzeba, to nie ma problemu. 



 

 

St
ro

n
a1

0
 

Instytucja zgłasza się do nas, że chce takie zajęcia przeprowadzić i my wtedy bezpłatnie 

udostępniamy ośrodek. – Gmina Wiązowna 

Badani przedstawiciele instytucji cenią sobie także wymianę wiedzy i spotkania z innymi 

instytucjami, które należą do zespołu kooperacyjnego:  

Organizujemy spotkania autorskie, współpracujemy z różnymi instytucjami, nadleśnictwem, policją, 

otwockim BOPR-em. Dzięki tym spotkaniom poznałam działanie różnych instytucji, które 

wspomagają społecznie osoby z jakimiś problemami. I to jest chyba główny cel tych spotkań, który 

pomoże nam, jako bibliotece również, rozwiązać, jeżeli na naszej drodze pojawią się tego typu 

problemy. To właśnie osoby, które tu poznałam, pomogą w rozwiązywaniu. – Gmina Wiązowna 

Przedstawiciele poszczególnych instytucji podejmują ze sobą współpracę bazując na kompetencjach 

i kwalifikacjach swoich pracowników: 

Szkoły nas [poradnię psychologiczno-pedagogiczną] też zapraszają na prelekcje, na zajęcia do klas, 

tak że też tu jak najbardziej współpracujemy ze szkołami. –  Gmina Grębków 

Na podobnej zasadzie pracownicy powiatowego urzędu pracy (doradcy zawodowi) biorą udział 

w spotkaniach z uczniami w ramach np. godzin wychowawczych poświęconych przedsiębiorczości 

czy kształtowania swojej kariery zawodowej: 

Czyli to co robimy, bo o dwóch lat jeździmy, może nie do wszystkich szkół, ale do części szkół, które 

są zainteresowane, robimy spotkania, ale robimy to tak półformalnie. Jest to takie spotkanie 

w ramach godziny wychowawczej czy godziny przedsiębiorczości, ale de facto oni tej porady 

zawodowej nie powinni udzielać, bo nie mają do tego kwalifikacji. –  Gmina Grębków 

W kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej i czynników, które ją stymulują, warto zauważyć, 

że uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat korzyści płynących ze 

współpracy podejmowanej w ramach zespołów roboczych i grup interdyscyplinarnych: 

Ale to tutaj, gdzie była niebieska karta, więc jakaś tam forma przemocy, czy psychicznej czy fizycznej, 

czy podejrzenie takiej przemocy. Jak najbardziej, tym bardziej, że ustawa w pewien sposób nakazała 

nam wymianę informacji, więc przy tym RODO naszym dzisiejszym, gdzie my się boimy w pewien 

sposób wszystkiego i lepiej czasem odmówić i później sprostować. Ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wręcz nam nakazała wymienianiem się informacjami. Oczywiście mamy 

klauzulę o zachowaniu informacji, które uzyskaliśmy, ale my chociaż wiemy i przy pracy z rodziną 
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możemy otwarcie powiedzieć, że na posiedzeniu zespołu uzyskaliśmy konkretne informacje i to jest 

fajne. Ale teraz jest to fajne, bo to daje nam ogólną informacje o rodzinie. Daje nam też komfort 

psychiczny, że nie my sami pracujemy z tą rodziną, więc jak podejmujemy działania, lub decyzje to 

jest to wspólna decyzja. Możemy powiedzieć, że nie tylko ośrodek pomocy społecznej, ale i kurator, 

policja i inni. Jeśli chodzi o niebieską kartę i zespoły interdyscyplinarne, przecież tam jest wyraźnie 

napisane, że środowisko ma być monitorowane, więc czy to będzie przez policjanta, czy pracownika 

socjalnego, czy członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w pewien sposób 

zrzuca z pracowników ośrodka całkowitą odpowiedzialność. – Gmina Sarnaki 

W każdym zespole, bo są zarówno pedagodzy, pracownicy socjalni, policja, asystenci rodziny, z DPS-

u nawet czasami, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Więc jeżeli mamy już jakiś 

problem w rodzinie konkretnej, gdzie dochodzi do przemocy, związany też z alkoholizmem, z dziećmi, 

to jest od razu interwencja, powiadomione są instytucje i jest od razu działanie. Wiadomo że jak jest 

łamane prawo, takie drastyczne sytuacje, to wchodzą instytucje typu prokuratura, sąd, ale to 

w drastycznych przypadkach. A jeśli chodzi o problemy psychologiczne, to odsyłamy osoby do 

poradni, ze znalezieniem pracy też są poruszane różne instytucje, mieszkaniowe tak samo, też mają 

problemy mieszkańcy, też pomagamy. – Gmina Stoczek 

Wspomniane działania realizowane są, zdaniem uczestników spotkania, w ścisłej kooperacji 

poszczególnych instytucji i zawsze zgodnie z zakresem czynności przypisanych danej instytucji 

w odpowiednich ustawach.  Działania podejmowane są też w ścisłej współpracy z władzami 

samorządowymi, które też odpowiadają w głównej mierze za finansowanie działalności instytucji 

pomocy społecznej i mają wpływ na podejmowane przez te instytucje działania. 

Współpraca między instytucjami przebiega zdaniem uczestników spotkania sprawnie. Zwłaszcza 

pozytywnie na wzrost efektywności współpracy wpływa praca w zespołach interdyscyplinarnych. 

Niemniej dostrzegana bywa potrzeba dalszego zacieśniania wzajemnych kontaktów i tworzenia 

przestrzeni, które umożliwiałyby dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, a w rezultacie wzajemne 

uczenie się i doskonalenie warsztatu pracy. 

2.4. Refleksje o współpracy 

Członkowie kooperujących zespołów podkreślają, jak ważny jest różnorodny skład kooperacji. Cenią 

sobie to, że zespół kooperacji składa się z różnych przedstawicieli Gminy i Powiatu: 
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Myślę, że spotykamy się po to, żebyśmy się wzajemnie podowiadywali. Bardzo ścisłą współpracę 

mamy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i właściwie bez tejże współpracy praktycznie byśmy 

nie istnieli. Poza tym bardzo ścisła współpraca jest z władzami gminy, które widzą potrzebę naszego 

istnienia i udzielają nam też wsparcia finansowego. Mamy dosyć dobrą współpracę z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jest agendą gminy. I też z praktyką lekarzy 

rodzinnych na takich dwóch płaszczyznach. Muszę dodać, że bardzo nam pomaga, od 15 lat, ośrodek 

zdrowia. Osobom z niepełnosprawnościami. – Gmina Wiązowna 

Członkowie kooperacji uważają, że poziom współpracy zależy od osób, które są wydelegowane do 

współpracy z instytucji: 

Taką współpracę mamy zapisaną w obowiązkach, natomiast jak współpraca wygląda, zależy od 

ludzi, którzy chcą współpracować. – Gmina Wiązowna 

Problemem, który był niejednokrotnie wskazywany przez rozmówców, jest ograniczona współpraca 

między instytucjami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi: 

– Organizacje pozarządowe w zasadzie z nami nie współpracują. Z pomocą społeczną. Czasami 

pomagamy organizacji pozarządowej, ale to poza protokołem. Jak się zwrócą do nas, formalnie czy 

pozaformalnie, to tak. Natomiast wspólnych zadań nie mamy.  

– Generalnie są to małe organizacje pozarządowe, które działają w skali powiatu. Skupieni są na 

swoich celach. Nie mają dużo zadań. – Gmina Radzanów 

Wynika to zapewne z faktu, że w wielu gminach stosunkowo słabo jest rozwinięty sektor instytucji 

pozarządowych. Spośród prężniej działających organizacji uczestnicy spotkania wskazali jedynie 

ochotnicze straże pożarne: 

Ochotnicza Straż Pożarna jest to jedna z instytucji pozarządowych, która działa. Tych straży na 

terenie gminy jest sporo i one bardzo prężnie działają i włączają się w organizację jakichś tam 

eventów również. – Gmina Słupno 

– Aczkolwiek mnóstwo organizacji pozarządowych powstało tylko i wyłącznie po to, żeby pozyskiwać 

środki i w jakiś sposób dorobić. A jak się potem okazało, że trzeba do tego jeszcze włożyć bardzo dużo 

swojego czasu, pracy, to raptem organizacje są, ale one nie działają. 

– One są tylko zarejestrowane, bo nikt tego nie pilnuje. 



 

 

St
ro

n
a1

3
 

– U nas jest dużo takich organizacji, a takich które funkcjonują to może na palcach jednej ręki. –  

Gmina Stoczek 
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3. Trudności i bariery współpracy 

3.1. Bariery komunikacyjne 

Zdaniem niektórych rozmówców bariery we współpracy wynikają niekiedy z niskiego poziomu 

komunikacji, czyli braku wiedzy, jakie działania realizuje inna instytucja. Prowadzi to do sugestii, że 

konieczne jest wprowadzenie instytucji, która będzie pełniła rolę koordynatora: 

Po pierwsze brak informacji na temat tego, co druga instytucja może w tej materii zabezpieczyć  

i w jakim zakresie razem możemy współpracować. Czyli baza danych, nie ma bazy danych na 

temat…– Gmina Wiązowna 

Że się spotykamy między sobą i mówimy na ten rok my oferujemy to, to i to i w tym zakresie możemy 

współpracować i możemy rozwiązać taki i taki problem. – Gmina Wiązowna 

Przepływ informacji to kluczowy problem, który ciągnie za sobą kolejny problem, jakim jest brak 

propagowania działań, jakie realizują instytucje będące w kooperacji na rzecz osób wykluczonych  

i niepełnosprawnych. Skutkuje to brakiem docenienia pracy: 

My akurat bazę mamy, ale jest… Bo my wiemy, dzięki losowi, dzięki sąsiadom, dzięki temu, że ludzie 

wiedzą co robimy, że jest coś w Radiówku fajnego i wszyscy chcą tu. Nie tylko z mojej gminy, naszej, 

ale z całego powiatu tu przyjeżdżają i mówią, że gdzie indziej nie pójdą. Bezradność. Bezradność, nie 

będę nudził, brak kasy, niedocenienie tej pracy.  

Dlatego najważniejsze są spotkania, rozmowy, bo biorąc pod uwagę jakąś bazę współpracy może się 

okazać, że na przykład ja osób z problemami alkoholowymi wspierać nie będę mogła, ale mogę 

realizować ogólnodostępny wyjazd turystyczny. – Gmina Wiązowna 

3.2. Bariery formalne: nadmierna biurokracja, wadliwe przepisy 

W zakresie trudności w ramach międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz osób i rodzin 

wykluczonych społecznie na terenie gminy uczestnicy spotkań wymieniali różnorodne bariery 

o charakterze formalnym wynikające z wadliwego kształtu określonych ustaw czy niedomagania 

całego systemu pomocy społecznej. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się w tym kontekście 

zdaniem uczestników spotkania osoby niepełnosprawne. Procedury dotyczące postępowań wobec 

osób niepełnosprawnych bywają „nieżyciowe”, niekiedy nie uwzględniają ich faktycznej sytuacji 

zdrowotnej i życiowej, a także – możliwości ubiegania się o wsparcie:  
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To znaczy powiem Pani szczerze, że bardzo dużo się widzi tego. Nie tylko, jeżeli chodzi o zespół ds. 

orzekania o niepełnosprawności, ale również, jeżeli chodzi i o ZUS. Dlatego, że jest bardzo zaostrzone 

w tej chwili orzekanie dotyczące stopnia niepełnosprawności (…) I bardzo często faktycznie jest tak, 

że te osoby tych orzeczeń nie uzyskują. Ale problem jest faktycznie głębszy, bo taka osoba, która nie 

ma żadnych środków, ona nie ma możliwości nawet czasami dojechać do lekarza. Więc nie 

dokumentacji medycznej. Nie ma autobusu, to nie ma czym dojechać. Trafia do nas, do zespołu 

orzekającego nie mając dokumentacji medycznej, dostaje stopień lekki. Z którego nie wynika nic I 

wie Pani, gdzie jest problem, u nas na przykład? W Zespole Orzekania ds. Niepełnosprawności. Jest 

jasno w przepisach napisane, że sam zainteresowany musi odebrać orzeczenie. Jak się nie da, jak 

[osoba niepełnosprawna] leży. –  Gmina Grębków 

Przeszkodą jest również bardzo duża złożoność, skomplikowanie przepisów prawnych regulujących 

funkcjonowanie poszczególnych instytucji. Wydłuża ona nadmiernie czas trwania procedur 

i generalnie obniża efektywność systemu pomocy.  

Ja odniosę się do własnego podwórka, jeżeli rejestracja, zwykła rejestracja osoby bezrobotnej 8-10 

lat temu trwało 10 minut, to teraz trwa pół godziny. Jeśli ja mam na korytarzu 20 osób i one się tam 

denerwują, więc ja nie mam tej chwili czasu, żeby usiąść i normalnie z Panią porozmawiać. Ja po 

prostu muszę przerobić papiery.–  Gmina Grębków 

Uczestnicy spotkań za atuty w kontekście kooperacji niejednokrotnie uznawali oparcie jej na bazie 

bezpośrednich, interpersonalnych kontaktów. Jest to możliwe między innymi dzięki funkcjonowaniu 

na terenie niewielkiej gminy wiejskiej. Uczestnicy spotkania byli sceptycznie nastawieni do 

zbytniego formalizowania zasad współpracy między instytucjami: 

Rzeczywiście, taka specyfika, że my dobrze się już znamy. To nie jest pani dyrektor ze szkoły, tylko to 

jest pani Asia. To bardzo ułatwia. Naprawdę nam to ułatwia. – Gmina Stara Kornica 

Bo na gruncie formalnym tworzą się czasem bariery nie do przeskoczenia. Ochrona, bo nie można 

ujawnić, bo to, bo tamto, co z tym zrobić.– Gmina Stara Kornica 

Podstawową trudnością we współpracy między instytucjami w gminie są przeszkody proceduralne, 

w tym związane z przepływem informacji o beneficjentach pomocy społecznej. Dużym 

utrudnieniem na drodze do świadczenia efektywnej pomocy jest więc niemożność bardziej 
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płynnego, bezpośredniego uzyskiwania przez przedstawicieli poszczególnych instytucji informacji 

o sytuacji osób potrzebujących pomocy czy korzystających z pomocy społecznej: 

Bo ochrona danych osobowych. Najłatwiej jest załatwić sprawę, komuś pomóc, jak się usiądzie 

i rozmawia, słuchaj, to można, to można, to można. A my na dobrą sprawę to powinniśmy pisemnie 

wymieniać te informacje. Więc to utrudnia życie. Jeżeli doradca klienta mógłby usiąść 

z pracownikiem socjalnym i porozmawiać sobie szczerze na temat danej osoby, która korzysta ze 

świadczeń pomocy społecznej, byłby w którymś w momencie jakiś efekt, bo oni podczas tej rozmowy 

mogliby ustalić, w którym kierunku iść i wspomagać tę osobę, na jakie szkolenia ją skierować, jaką 

ofertę pracy tej osobie przedstawić. A przepisy prawa ograniczają nam te możliwości –  Gmina 

Grębków 

- Tak jak mówiliśmy, żeby nie było tych barier proceduralnych, żebyśmy mogli pracować, 

proceduralnych, finansowych, nawet jeśli chodzi o wymianę informacji. To już sygnalizowaliśmy 

w Grębkowie, to jeszcze raz można powtórzyć, żebyśmy mogli spokojnie zająć się danym problemem, 

wymieniać informacje, żebyśmy nie mieli tych barier, które z regulacji prawnych wynikają. 

- Między innymi RODO. 

- Między innymi, bo nie tylko to. –  Gmina Stoczek 

Zauważane są także następujące bariery systemowe: 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

Ciągle kuleje jakby przeciwdziałanie przemocy, skuteczne rozwiązanie problemu sprawców, których 

należy eksmitować z domu, izolować od rodziny. To się ciągle nie dzieje, jest to trudne, współpraca z 

sądem, z prokuraturą to jest – Gmina Wiązowna 

 rozwiązywania problemów alkoholowych  

Bardzo dużą barierą mi się wydaje jest to, czy komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 

działają w ogóle prawnie, czy prawnie zbierają dane, czy przechowują te dane, czy informacje 

zawarte w tych materiałach są zgodne z obowiązującym prawem. – Gmina Wiązowna 

 nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych  

Też pomyślałem sobie teraz, że na przykład taką barierą jest to RODO, które utrudnia pochwalenie 

się na przykład zdjęciami z jakiejś imprezy bez zgody tych uczestników. I zbieranie w ogóle takich 
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podpisów w tym momencie po to, żeby to promować i przedstawić no jest totalnie prawie niemożliwe 

albo utrudnione. – Gmina Wiązowna 

3.3. Bariery kadrowe 

Wśród trudności we współpracy wskazywano również na brak potencjału kadrowego, w tym 

również specjalistów: 

U mnie brakuje zaplecza specjalistycznego. Do pracy ze sprawcami [przemocy].  

Ja mam świetlicę socjoterapeutyczną, ale ja konkretnie szukałam psychologa dziecięcego i mamy 

jednego na powiat. I jakoś wygrzebał te dwie godziny w tygodniu. –  Gmina Stoczek 

To znaczy, powiem Pani tak, sztab lekarzy orzeczników jest w tej chwili bardzo ograniczony. Już Pani 

mówię dlaczego, dlatego że w tej chwili sama obawa przed wejściem ustawy o jawności życia 

publicznego, w której wszyscy będą składali oświadczenia o swoim statusie materialnym, 

ekonomiczno-materialnym, czyli oświadczenia o dochodach, spowodowała, że 90% … Nie 80%, nie 

50%, ale 90% lekarzy orzeczników niestety wycofała się nam z orzekania, bo nie chcą ujawnić swoich 

dochodów. Mimo, że ustawa nie weszła i nie wiadomo czy w ogóle wejdzie. To jest problem. To 

można by było mówić na ten temat nie wiem ile dni. Tu wychodzi następny problem. Osoba 

psychicznie chora została skierowana na uchwalenie stopnia niepełnosprawności do lekarza 

ortopedy … –  Gmina Grębków 

Jest za mało sędziów w sądzie rodzinnym, sprawy po prostu trwają miesiącami, opieszałość jest. – 

Gmina Przasnysz 

Mówiliśmy o ośrodku interwencji kryzysowej, gdzie mamy takie braki, gdzie można byłoby tu 

nawiązać współpracę, bo wiadomo, że ofiary przemocy no szybciej by się wybrały do instytucji jakiejś 

powiatowej, nie do swojej gminy, do pracowników. Tak, no bo wiadomo, w gminach ludzie się znają 

w miejscowościach. Ludzie czasami się wstydzą swoich problemów. Nie chcą o tym mówić, zamykają 

się w sobie. A też mamy tu ograniczenia finansowe, lokalowe no i utrzymanie tego ośrodka, no bo 

trzeba spełnić pewne standardy, zatrudnienie lekarzy, psychologów, no a koszty są ogromne. – 

Gmina Przasnysz 

I też tutaj żeśmy wspomnieli wcześniej, też braki kadrowe. Duże obciążenie innymi zadaniami, że to 

po prostu nawet wygospodarowanie czasu na takie spotkanie czasami jest problemem. Akurat ja 

między jednym naborem… jednym wniosku a drugim, też szczęśliwie się złożyło. Ale rzeczywiście, jest 
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obciążenie duże i tych zadań dochodzi. Natomiast kadrowo nie ma, potencjał się nie zwiększa. –  

Gmina Sarnaki 

To są finansowe. Psychiatry na etacie. O, ja bym bardzo chciała.– Gmina Słupno 

Zdaniem uczestników spotkania żadnej instytucji działającej w gminie lub powiecie nie można 

powierzyć szerszego zakresu zadań związanych z zapobieganiem lub łagodzeniem negatywnych 

zjawisk społecznych skutkujących wykluczeniem społecznym, gdyż wszystkie z nich są przeciążone 

zakresem obowiązków: 

- Komu można przydzielić więcej zadań? 

- Kto je weźmie na siebie? [śmiech] 

- Myślę, że wszyscy są tak obłożeni, że wcisnąć jeszcze coś, to jest problem. – Gmina Stara Kornica 

3.4. Bariery finansowe 

Przeszkodą są również ograniczone środki finansowe. Rozmówcy wskazują niejednokrotnie na 

znaczny deficyt środków potrzebnych na zabezpieczenie osób niepełnosprawnych i starszych,  

a dzieje się to – ich zdaniem – w sytuacji, w której istnieją możliwości dość dokładnego 

prognozowania potrzeb w zakresie wspierania tych grup społecznych: 

Jeżeli chodzi o potrzeby niepełnosprawnych, to naprawdę jest tak, jak we wszystkich odbiorach 

społecznych i przekazach społecznych się słyszy - dajcie więcej. Jeżeli chodzi o środki dla osób 

niepełnosprawnych najprzeróżniejszych stopni niepełnosprawności, rodzajów niepełnosprawności, 

tych środków jest za mało. Cały czas za mało i będzie za mało. I jeżeli chodzi, bo tutaj nie boję się 

powiedzieć, jeżeli chodzi o zaopatrzenie medyczne, też będzie za mało, jeżeli chodzi o wszystko, co 

się z tym wiąże. Będzie zawsze za mało środków, jeżeli chodzi o starzejące się społeczeństwo i na 

naszym terenie również bo cały czas borykamy się z problemem umieszczania w DPS-ach i braku 

miejsc w DPS-ach i coraz wyższego wskaźnika utrzymania DPS-ów. Taka jest prawda. Natomiast na 

pewno podejrzewam, że w każdym powiecie, ponieważ jest to zadanie, które jest finansowane na 

bieżąco, na pewno nam będzie wystarczało środków na wspieranie rodzicielstwa zastępczego. Bo 

jeżeli nam się pojawia nowa rodzina, my wnioskujemy o środki na wypłaty dla tych rodzin i jak gdyby 

te środki są. I my na bieżąco je jesteśmy w stanie wypłacać. Natomiast nie jesteśmy w stanie, żaden 

powiat, przedstawić prognoz dotyczących funkcjonowania i zapotrzebowania na środki, jeżeli chodzi 

o rodzicielstwo zastępcze. Bo my nie wiemy ile rodzin zastępczych powstanie i ile dzieci będzie 
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umieszczonych w rodzinach zastępczych. Natomiast, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne takie 

prognozy są i takie prognozy są non stop przedstawiane. Przecież my wiemy ile jest w danym roku 

wydanych orzeczeń na przykład na 3 lata. Więc my na 3 lata do przodu znamy liczbę osób, które 

będą potrzebowały tego wsparcia, a wskaźnik jest przyjmowany inny i wyliczane są środki z PFRON-

u zupełnie inaczej. Tak że mówię, brak środków na osoby niepełnosprawne, na pewno. Na 

funkcjonowanie, zabezpieczenie funkcjonowania jednostek podległych, na pewno. –  Gmina 

Grębków 

Zatem, choć współpraca między lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz wspierania osób  

i rodzin wykluczonych społecznie lub takim wykluczeniem zagrożonych oceniana jest pozytywnie 

przez uczestników wywiadów, problemem jest fakt, że gminy nie mają środków, by finansować 

pewne zadania. Dzieje się tak w przypadku zapewniania opieki osobom starszym – w sytuacji bardzo 

ograniczonej dostępności miejsc dla osób starszych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) 

i Domach Pomocy Społecznej (DPS):  

Dlatego właśnie chciałabym dodać, pracuję właśnie w szpitalu, i to jest największy problem szpitala, 

pozostawianie ludzi starszych w szpitalu. Po prostu okres hospitalizacji kończy się, nie mamy gdzie 

pacjenta odesłać, bo pacjent ma już 80 lat, z rodziną nie ma żadnego kontaktu, albo po prostu 

rodzina się … Nie chce odebrać takiej osoby, no i co? Zgłaszamy to do MOPS-u, do GOPS-u, no ale no 

niestety wszystkiego się nie zrobi od ręki. Oczekiwania na ZOL-e, na Domy Pomocy Społecznej, i tak 

jak już ostatnio mówiłam, mieliśmy pacjenta, który leżał u nas 8 miesięcy. Po okresie hospitalizacji. 

Mamy teraz jeszcze dwóch, którzy leżą po 5 miesięcy. Nie mamy, co z nimi naprawdę zrobić, że tak 

brzydko powiem. – Gmina Przasnysz 

To znaczy, to powiem tak, właśnie finansowe. To się fajnie, bo ja też z każdą sprawą, która tam 

występuje w szpitalu, dzwonię najpierw do GOPS, MOPS i no niestety, jeśli proszę o umieszczenie 

pacjenta w DPS, no to też z drugiej strony słyszę „wie pani co, ale my nie mamy na to pieniędzy”. I to 

też już taki konflikt trochę narasta „a weźmie jeszcze pani próbuje do ZOL, bo tam jest oczywiście 

taniej”. – Gmina Przasnysz 

Szeroko sygnalizowane były również utrudnienia nie związane z samym systemem pomocy 

społecznej, lecz wynikające z niewystarczającej infrastruktury transportowej dostępnej w gminie – 

w tym przede wszystkim braku publicznych środków transportu, co znacznie utrudnia codzienne 

funkcjonowanie zwłaszcza osób starszych i dzieci: 
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- Są osoby, które chciałyby być niezależne mimo tego, że są zazwyczaj starsze. W sytuacji, gdy taka 

siedemdziesięcioletnia babcia chciałaby pojechać do szpitala to ma ogromny problem. Czasem 

nawet nie ma kogo poprosić bo mieszka nad jakimś odludziu.  

- Brak komunikacji, takiej państwowej PKS-owskiej. To widać zwłaszcza wśród uczniów i osób 

starszych.  

- To samo jest przecież z dojazdem do pracy. 

- I tego nasza kooperacja nie zmieni.  

- Niestety. Rozmowy były chyba trzech dyrektorów szkół średnich, żeby uruchomić coś, żeby 

rozbudować bardziej. No jest problem. 

- Tu jedyne, co by można zrobić w ramach kooperacji to rozwinąć pomoc sąsiedzką. –  Gmina Sarnaki 

3.5. Mentalność osób dotkniętych problemami 

Dużym problemem w niektórych gminach jest też brak motywacji osób wykluczonych społecznie czy 

też zagrożonych wykluczeniem społecznym do zmiany swojej sytuacji czy też niechęć do 

aktywizowania się: 

- …jakby problemem jest sam klient. Bo jeśli on przychodzi i mówi, że jemu zależy tylko na 

pieniążkach, to ja widzę barierę, że z nim nie będę mogła… 

- I teraz wchodzimy w procedury i przepisy, bo jeżeli przepis nie pozwala nam takiej osoby zmusić do 

działania, bo nie mamy takiej mocy i władzy, bo ustawa nam jasno mówi, że nie możemy zrobić tego, 

tamtego i tamtego, bo są prawa człowieka i jeszcze inne, no to nadal wchodzimy w te procedury 

i przepisy prawne, które nas w jakiś sposób ograniczają. –  Gmina Stoczek 

Chociażby mamy osoby uzależnione od alkoholu, co z tego że my zaangażujemy armię ludzi do tego, 

żeby tej osobie pomóc, komisję, psychologów, sąd i inne instytucje. Sąd wyznaczy miejsce leczenia, 

okres, jak ta osoba przyjeżdża i mówi, że nie chce się leczyć i wychodzi tego samego dnia, mając 

prawomocny wyrok sądu, który zmusza go do leczenia. A lekarz mówi, że nie ma obowiązku leczenia, 

bo ustawa o ochronie zdrowia mówi o tym, że osób nie można zmusić do leczenia. –  Gmina Stoczek 

Rozmówcy wskazują, że w pewnych przypadkach nie ma narzędzi skutecznego oddziaływania na 

określone grupy beneficjentów pomocy społecznej: 
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Kolejna sprawa to dłużnicy alimentacyjni. Też wspólni klienci, gdzie oni zrobią wszystko, żeby tej 

pracy nie podjąć, a my robimy wszystko, żeby ich zaktywizować. Brakuje takiego narzędzia egzekucji. 

To jest taka trudna grupa klientów, która się nie daje jak ci rentierzy socjalni, którzy robią wszystko 

żeby tej pracy legalnie nie podjąć, bo stracą jakieś profity. Oni potrafią powiedzieć, jak nas pani 

wysyła do pracy to proszę nie ujawniać, bo zaraz im wejdą na konto i będą ściągać alimenty. 

Potrzebne są systemowe instrumenty takiego nacisku, które pozwoliłyby nam egzekwować pewne 

rzeczy. –  Gmina Sarnaki 

Trudność w zmotywowaniu do zmiany swojej sytuacji życiowej części osób wykluczonych 

społecznie bywa niekiedy określana jako barier silniejsza od wszelkich barier o charakterze 

instytucjonalnym: 

Tak, dlatego się pytałam czy bariera między nami czy bariera generalnie działania. Bo jest barierą 

działania ten nasz człowiek, któremu my chcemy pomóc, bo często ten człowiek nie chce tej pomocy 

albo chce, ale w takiej formie, że to my mamy wszystko zrobić, a ta osoba jest bierna i nie umie 

podjąć decyzji, więc to jest barierą, że my wiemy, my chcemy, my mamy środki, my mamy narzędzia 

żeby pomóc danej osobie czy rodzinie, a problem jest po stronie tej rodziny. I wtedy jak gdyby jest 

cały czas to wsparcie, edukacja przez jakiś czas, żeby tą rodzinę przekonać do pewnych zmian. To 

myślę, że ta bariera jest większa, przynajmniej dla mnie, niż instytucjonalna. – Gmina Słupno 

Ponadto w kategoriach bariery bywa też ujmowany brak autorytetu instytucji tworzących system 

pomocy społecznej i brak zaufania publicznego do działań podejmowanych do przedstawicieli tych 

instytucji: 

Po 30 latach pracy mam taką konkluzję, że opisane jest wszystko, procedury, itd., ale niestety to 

w ogóle nie ma odzwierciedlenia w autorytecie instytucji. – Gmina Słupno 
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4. Potrzeby i potencjał współpracy  

4.1. Znaczenie spotkań, potrzeba koordynacji 

W trakcie spotkań pojawił się głos, aby zorganizować konsultacje społeczne, które będą miały na 

celu opracowanie działań, jakie należy skierować do poszczególnych gmin i typów potrzebujących.  

Można by było to zrobić, gdyby na przykład w danej wiosce wytworzyły się takie właśnie konsultacje 

społeczne i potem z każdej wsi doszło to do gminy, czyli same działania idą do gminy, 

 a potem z danej gminy do powiatu. I wówczas byłaby możliwość, żeby one były skoordynowane.  

W innym przypadku to się nie da. – Gmina Wiązowna 

Jednak najczęstszą sugestią rozmówców jest postulat organizowania cyklicznych spotkań 

przedstawicieli lokalnych instytucji zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego. 

Spotkanie te miałyby na celu wspólne ustalanie zakresu działań i planu realizacji. Wspólnymi siłami 

stworzona zostałaby możliwość opracowywania efektywnych form wsparcia.  

- W naszym regionie (większym niż powiat) próbujemy utworzyć takie forum ośrodków pomocy 

społecznej. Ale to lokalnie, powiat siedlecki, Łosice, może Sokołów, żeby nie zbyt rozległy, ale właśnie 

pomocy społecznej. I mieliśmy taki zamiar, żeby na przykład, jeżeli ktoś z nas jest dobry we 

wspieraniu rodziny odnośnie asystentury, to fajnie poświęcić pół godzinki, że kto się odważy, kto 

chce, to powie o asystenturze, co wypracował, co chce. Na następnym spotkaniu na przykład 

mówiliśmy: „A ja byłam na dobrym szkoleniu i wam przekażę.” Albo: „Ja jestem dobra w kpa.” To 

taki nasz pomysł. Myślę, że nawet w takim zespole do współpracy to fajnie by było, żeby ktoś, kto 

jest w czymś dobry, podzielił się.  

- Pokazał swoje pomysły. – Gmina Stara Kornica 

- Tak, pomysły, żeby nie chował tego dla siebie.  

- Dzielił się wiedzą. – Gmina Stara Kornica 

Do tego są zapraszane instytucje, które miałyby coś do zrobienia w tym momencie. Jest ogłaszana 

burza mózgów jak rozwiązujemy dany problem, jest ustalana osoba, która jest odpowiedzialna za 

realizację. Spotykamy się co pewien czas po to, żeby zobaczyć na jakim etapie jest rozwiązywanie 

problemów i potem ogłaszamy triumf i przypinamy medale i sprawa jest załatwiona. – Gmina 

Wiązowna 
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Czasami dostajemy z Ministerstwa właśnie Rodziny albo od innych partnerów rynków pracy, jakieś 

informacje, że był taki realizowany projekt, opracowano … jakiś podręcznik pracy z dzieckiem 

z niepełnosprawnością intelektualną, że można z tego korzystać, nie wiem, czy akurat te inne 

instytucje wiedzą o tym. I gdyby były jakieś tam uregulowania i ten zespół by powstał, to ja bym 

wiedziała, że tak, a mam wysłać Małgosię, Bogusię i tak po kolei sobie ustawiam maile, wysyłam 

informację. Dzielę się z tą informacją, bo też nie mam jakichś ograniczeń, jeżeli mnie ministerstwo 

poinformowało o tym, że coś takiego funkcjonuje, dlaczego mam partnerów nie powiadomić, żeby 

oni skorzystali. –  Gmina Sarnaki 

Znaczy no nie, no brakuje tych spotkań, bo nie do końca wiemy o sobie wszystko. Brakuje komunikacji 

między sobą – Gmina Wiązowna 

Istotną kwestią, na którą kładli nacisk niektórzy uczestnicy spotkań, jest wyłonienie lidera czy też 

koordynatora lokalnej międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz pomocy osobom i rodzinom 

dotkniętym problemem wykluczenia społecznego. Pojawiły się sugestie, żeby inicjatorem  

i koordynatorem takiego spotkania był GOPS lub PCPR: 

Ja myślę, że dobrym miejscem do tego jest mimo wszystko GOPS i GOPS w roli takiego cichego 

koordynatora będzie tu najlepszy, dlatego że wszystkie nici i tak prowadzą do GOPS-u. W naszych 

realiach GOPS, przez postawę pani dyrektor, jest miejscem, które może to organizować, ponieważ 

organizatorem musi być osoba czująca politykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. I czy to 

będzie w GOPS-ie u nas czy w innej gminie będzie przy innej instytucji, przy Domu Kultury, nie ma 

znaczenia. Znaczenie ma osoba, która chce pracować na tę rzecz i chce to koordynować.– Gmina 

Wiązowna 

- Nie wiem, mi się wydaje, że PCPR. 

- Któraś z instytucji z opieki społecznej, bo inaczej patrzą na tego klienta, na tego człowieka. Ja patrzę 

tylko pod kątem pracy, choć widzę potrzeby np. rozmowy z psychologiem czy doradcą zawodowym. 

Ale większe możliwości ustawowe, żeby zdiagnozować daną osobę mają ośrodki pomocy społecznej, 

czy to GOPS, czy to PCPR, ich zadania są bardzo zbliżone.  

- Musimy współpracować, bo nie da się inaczej, nie da się ze względu na potrzeby. Już tam pomijam 

te regulacje prawne.  

 - Jeżeli pod kątem tego projektu, na tym wsparciu dziecka i rodziny [mamy się skupić], to faktycznie 

PCPR-y. –  Gmina Stoczek 
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Pojawiły się też jednak wypowiedzi, w których rozmówcy nie doprecyzowywali, kto miałby być 

liderem czy koordynatorem takiej współpracy, lecz podkreślali samą potrzebę jej nawiązania: 

Nie wiem, może byli pracownicy, którzy koordynowaliby tą współpracę. Jakieś grupy robocze, żeby 

się spotykały. To znaczy wiadomo, że my nieformalnie się spotykamy, bo jeżeli są instytucje na 

miejscu czy tam w jednym mieście, to my się spotykamy, bo my przejdziemy do siebie z jednego 

pomieszczenia do drugiego czy tam przejdziemy ulicę i jesteśmy. Teraz trochę RODO nas blokuje – 

Gmina Przasnysz 

A ja tak myślę, że tutaj i lider by się przydał, który by organizował i zwoływał, przekazywał jakieś 

informacje. Ale to naprawdę, bez osoby, która się tym zajmie, to ja to marnie widzę. –  Gmina Sarnaki 

Rozważając kwestię częstotliwości spotkań wspomnianych grup roboczych, jako optymalne 

wskazywano interwały miesięczne lub kwartalne.  

Chodzi o częstotliwość spotkań? Myślę, że raz w miesiącu, bo raz w tygodniu mogłoby trochę tak, 

ewentualnie gdyby jakaś sprawa rzeczywiście pilna, wtedy można by było częściej. – Gmina 

Przasnysz 

Myślę, że cykliczność to tak, ale to też nie na zasadzie, że spotykamy się dlatego, tylko tak jak np. 

przy zespołach interdyscyplinarnych, że przynajmniej raz na trzy miesiące. I wtedy się gdzieś tam 

spotkamy. U mnie to jest tak, że to jest pomysł kwartału, żeby pewne rzeczy za ten kwartał 

przedyskutować ewentualnie. –  Gmina Sarnaki 

- Raz na 3 miesiące. Co miesiąc za często. – Gmina Stara Kornica 

Istotnym elementem spotkań powinno być w opinii niektórych uczestników wywiadów 

zogniskowanych przeznaczenie w ramach spotkania kooperacyjnego części przeznaczonej na 

prezentację specyfiki działania i form pomocy świadczonej przez poszczególne instytucje: 

Ja myślę, że każdy powinien zacząć od tego, że powie coś na temat własnej działalności, co my mamy, 

ale w sposób taki szeroki, nie tak, że tylko żeśmy zasygnalizowali, tylko że trzeba było poświęcić na 

to więcej czasu, że słuchajcie, my robimy takie i takie formy, to na tym polega, ktoś zainteresowany 

nie wie, o co chodzi, to dopyta. I teraz planujemy takie i takie działania, z tego może skorzystać ten 

i ten. – Gmina Sarnaki 
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Uczestnicy spotkania zaproponowali również, by spotkania organizowane były naprzemiennie 

w poszczególnych instytucjach, których przedstawiciele zapraszani byliby na spotkania zespołu. 

Przyczyniłoby się to lepszego poznania się osób, zasobów, jakimi dysponuje dana instytucja itp.: 

- Ale te spotkania powinny być za każdym razem u innego partnera. 

- I to byłby dobry pomysł. 

- Tak. Nie w jednym miejscu. Pani Luiza miała świetny pomysł, w starostwie, w bibliotece. 

- U nas też sala jest. 

- Później u pani Barbary, nas do urzędu pracy zaprosi. Później pani… 

- A, to by było fajne, jak najbardziej. –  Gmina Sarnaki 

Za kluczowe instytucje, które powinny brać udział w spotkaniach, uznano na ogół jednostki pomocy 

społecznej i placówki oświatowe: 

- A kto jest kluczowy w tej współpracy? Jakie instytucje? 

- Na pewno szkoły. Przedstawiciele wszystkich szkół.  

- My, pomoc społeczna. 

- Ja myślę, że pomoc społeczna i szkoły. – Gmina Stara Kornica 

Ponadto zdaniem części uczestników wywiadów zogniskowanych skład instytucji, które będą 

zapraszane do kooperacji nie musi być stały, ale na bieżąco lub doraźnie czy nawet jednorazowo, 

powinni być zapraszani przedstawiciele różnych lokalnych instytucji, w tym na przykład przedszkola 

lub szkoły:  

Ale Pan zapytał, mnie się wydaje, że bardzo fajne było to, co pani Luiza prosiła, to, że zaczynamy 

w takiej drużynie, to nie znaczy, że ta drużyna nie może pączkować np. pomyśli, moja koleżanka, 

a może jeszcze zaprosimy taką instytucję albo taką. Pomyśli, druga koleżanka.–  Gmina Sarnaki 

4.2. Potencjał współpracy nieformalnej 

Uczestnicy spotkania za atuty w kontekście kooperacji uznawali oparcie jej na bazie bezpośrednich, 

interpersonalnych kontaktów. Jest to możliwe między innymi dzięki funkcjonowaniu na terenie 

niewielkiej gminy wiejskiej: 

Rzeczywiście, taka specyfika, że my dobrze się już znamy. To nie jest pani dyrektor ze szkoły, tylko to 

jest pani Asia. To bardzo ułatwia. Naprawdę nam to ułatwia. – Gmina Stara Kornica 
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Ale często gęsto jest właśnie tak, że nie robimy tego na sztywno, w takich ramach typowo dyrekcja, 

kierownik jednostki czy coś. Nasza gmina jest dosyć mała. Tych jednostek nie jest dużo i pracowników 

w tych jednostkach również, więc my często kontaktujemy się bezpośrednio z osób, która akurat 

w tym momencie może nam pomóc. Czyli personalnie z Panią Kasią czy z Panią Zosią. Gdybyśmy to 

robili przez koordynatora wiadomo, że by schodziło dłużej. To jest po pierwsze. Po drugie czasem jak 

Pan Krzysio się ładnie uśmiechnie do mnie bezpośrednio, to ja, że tak powiem, to serce na dłoni od 

razu dla niego mam i szybko działam. A jeżeli będzie to szło przez jakieś tam osoby trzecie, piąte, 

dziesiąte to to już nawet takiej, ta nić się gdzieś zgubi. – Gmina Słupno 

Nieformalnie to na pewno się rozmawia o wielu rzeczach, czy to będzie pracownik Urzędu Gminy, 

czy to będzie pracownik opieki społecznej, czy Centrum Pomocy Rodzinie, czy stowarzyszenia, czy 

szkoły. My się znamy, my jesteśmy małym środowiskiem, każdy każdego zna, każdy wie mniej więcej, 

czym się zajmujemy. I jeżeli jest problem, to wtedy idziemy i rozmawiamy, próbujemy problem 

rozwiązać. To nie jest tak, że ja mam tylko to do zrobienia i te swoje zadania, które mam przypisane 

z racji pracy, jaką wykonuję. Często gęsto jest tak, że po prostu jako człowiek człowieka poproszę 

o to, żeby pomóc innemu człowiekowi i niekiedy zwracam się do osoby, która wiem, że jest 

kompetentna i ma takie możliwości, żeby w jakiś sposób rozwiązać dany problem. –  Gmina Grębków 

- Dzwonimy i mówimy: słuchaj, koleżanko, kolego, mamy taki problem i wspólnie dochodzimy do 

ustaleń, które w ramach swoich kompetencji realizujemy.  

- To się udaje na tą chwilę? 

- Bardzo się udaje. – Gmina Radzanów 

Niektórzy uczestnicy spotkania byli sceptycznie nastawieni do zbytniego formalizowania zasad 

współpracy między instytucjami: 

Bo na gruncie formalnym tworzą się czasem bariery nie do przeskoczenia. Ochrona, bo nie można 

ujawnić, bo to, bo tamto, co z tym zrobić. – Gmina Stara Kornica 

4.3. Konieczność rozwoju kadr instytucji 

Zdaniem wielu uczestników spotkań żadnej instytucji działającej w gminie lub powiecie nie można 

powierzyć szerszego zakresu zadań związanych z zapobieganiem lub łagodzeniem negatywnych 

zjawisk społecznych skutkujących wykluczeniem społecznym, gdyż wszystkie z nich są przeciążone 

zakresem obowiązków: 
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- Komu można przydzielić więcej zadań? 

- Kto je weźmie na siebie? [śmiech] 

- Myślę, że wszyscy są tak obłożeni, że wcisnąć jeszcze coś, to jest problem. – Gmina Stara Kornica 

Równocześnie wśród potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli instytucji pojawiały się sugestie, że 

wskazane czy wręcz niezbędne są dodatkowe szkolenia – zwłaszcza takie, które pomogłyby 

pracownikom instytucji publicznych skuteczniej wspierać osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym ze względu na specyficzne choroby czy zaburzenia, jak autyzm czy choroba Alzheimera: 

No ja na przykład bym chciała się doszkolić w tym kierunku. Ja bym chciała nie zastanawiać się i nie 

czytać książek dotyczących [zespołu] Aspergera, autyzmu, tylko chciałabym wiedzieć z innych źródeł, 

jak z taką osobą mogę postępować, co jej trzeba, jakie ma potrzeby. – Gmina Słupno 

Odrębną kwestią są pojawiające się niekiedy głosy podkreślające konieczność podejmowania 

działań mających na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy 

społecznej: 

 Myślę, że chęć żeby pracownicy instytucji nie dopadało wypalenie zawodowe pracowników. Żeby ta 

współpraca, ta chęć niesienia tego wsparcia była nadal, to jedynie chyba o to trzeba dbać. – Gmina 

Słupno 

W trakcie spotkania poruszony został również dość szeroko problem osób „żyjących z zasiłków” czy 

też nadużywających świadczeń – czyli osób korzystających z nich, pomimo stosunkowo dobrej 

sytuacji materialnej czy zdolności do podjęcia zatrudnienia. W tym kontekście zasygnalizowana 

zastała potrzeba rozszerzania zakresu poradnictwa zawodowego wśród młodzieży, w tym 

konieczność akcentowania społecznych i osobistych aspektów podejmowania pracy: 

Poradnictwo zawodowe, pokazywanie, że praca może dawać jakąś satysfakcję, powinno już się 

odbywać jak najwcześniej, bo wtedy człowiek poznaje wartość pracy. Jeżeli jest robione to, co mi 

odpowiada, sprawia mi frajdę, to ja nie będę szukał innych możliwości, innej alternatywy, żeby iść 

i korzystać z zasiłków, tylko pójdę i będę chętnie wykonywał tę pracę. Pieniądze są ważne, ale 

w kontekście wykonywania pracy satysfakcja, dawanie przyjemności. Jeżeli ktoś robi coś z pasją, to 

na pewno wybierze to, żeby iść i pracować, a nie to, żeby szukać możliwości innego zarobkowania. –  

Gmina Grębków 
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4.4. Konieczność zmian w przepisach 

W trakcie wywiadów zogniskowanych wielokrotnie formułowane były sugestie dotyczące poprawy 

docierania z pomocą do osób (niekoniecznie rodzin, ale właśnie do poszczególnych osób), które 

powinny otrzymać wsparcie, lecz z różnych przyczyn są formalnie lub faktycznie wykluczone 

z systemu pomocy społecznej. Są to więc osoby, które wstydzą się poinformować o swoich 

problemach, nie wiedzą, gdzie powinni się zwrócić po pomoc, nie mają fizycznej możliwości starania 

się o pomoc z uwagi na niepełnosprawność, nie mają środków transportu, by dojechać do różnych 

instytucji, nie mają dostępu do informacji, z jakiego typu wsparcia i w jakich instytucjach mogą 

skorzystać, czy wreszcie ich dochody minimalnie przekraczają ustalone limity kwalifikujące do 

uzyskania pomocy finansowej. Na obszarach wiejskich osoby potrzebujące wsparcia, a nie 

znajdujące go w obecnie funkcjonującym systemie pomocy społecznej, są bardziej widoczne niż 

w środowisku miejskim. 

[Należy] dostrzegać wszystkie grupy społeczne. Ludzi, którzy są niewydolni społecznie, ludzi chorych. 

To, co mówiłam, żeby dostrzegać, z pełnym szacunkiem dla rodzin wielodzietnych, bo sama jestem 

z rodziny wielodzietnej, tak że nie tylko takie widoczne, ale tych takich ukrytych [ludzi wymagających 

wsparcia], żeby bardziej instytucje widziały te osoby–  Gmina Grębków 

Równocześnie istotnym elementem powinno być uproszczenie procedur towarzyszących ubieganiu 

się obywateli o wsparcie instytucjonalne: 

No to pewnie zmiany ustaw, czasami przyspieszenia terminów.– Gmina Słupno 

Uproszczenie pewnych procedur i przepisów. Tu chodzi o zmianę wymogów formalnych, które dana 

osoba … żeby skorzystać czy to z pomocy opieki społecznej, czy np. z pomocy urzędu pracy, my tych 

formalności, tych dokumentów, tych wszystkich rzeczy, które muszą nam przedstawiać, żeby było 

dużo, dużo mniej. Bo na chwilę obecną to się liczy nie człowiek tylko papier, dokument. Za każdym 

razem trzeba jakiś wniosek, do tych wniosków trzeba załączniki i to się wszystko tak mieli, mieli 

i mieli. A ludzie nie rozumieją, nie potrafią, nie mogą być, są różne bariery. –  Gmina Grębków 

Poddano też pomysł, by wprowadzona została kadencyjność przewodniczącego stworzonego 

„zespołu ds. współpracy”: 
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W zespole wybierany jest przewodniczący. Może kadencyjność? Tak jak w organizacjach 

pozarządowych, stowarzyszeniach. Może być kadencyjność, żeby też ktoś nie „zaklepał” sobie na 

wieczność jakiegoś stanowiska, pozycji i obarczania obowiązkami. – Gmina Stara Kornica 
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5. Idealny model kooperacji 

5.1. Zacieśnienie międzyinstytucjonalnej kooperacji 

Idealny model kooperacji musi, w myśl formułowanych w trakcie wywiadów opinii, wychodzić od 

zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych na poszczególne formy pomocy 

przewidziane w ustawach, w tym racjonalne dysponowanie środkami i obejmowanie pomocą 

wszystkich grup społecznych wymagających wsparcia: 

No idealny, to jakby gminy miały pieniądze, powiat miał pieniądze, jednostki organizacyjne też miały 

pieniądze wystarczające na wsparcie. No więcej ośrodków wsparcia. Bo duża ilość pieniędzy idzie 

teraz właśnie, i bardzo dobrze, na rodzinę, na dzieci, ale myślę, że to powinno być trochę też 

przesunięte właśnie na osoby starsze, żeby można było zabezpieczyć im tą starość. Wiem, że 

powinniśmy w młodzież i w dzieci inwestować, ale też nie zapominajmy o tych starszych – Gmina 

Przasnysz 

Z drugiej jednak strony, idealny model kooperacji powinien, zdaniem części uczestników spotkania, 

bazować na chęci i zmotywowaniu pracowników instytucji pomocy społecznej do pracy na rzecz 

niesienia pomocy osobom potrzebującym, ich bezpośredniej komunikacji i wzajemnej lojalności: 

Dobra komunikacja, chęć współpracy, chęć działania, to, że te procedury troszkę z tyłu, oczywiście 

nie może robić, na czyjąś niekorzyść. Ja specjalnie ci powiem, że ja ci doniosę później to, a ci nie 

doniosę, czyli jakby ta lojalność wobec siebie, że ja mówię, że słuchaj, ja Ci to dostarczę za chwilę, 

tylko musi to przybić na przykład szefowa, ale zadziałajmy, to ja to robię. Czyli takie zaufanie wobec 

siebie, że jednak mamy ten cel. – Gmina Słupno 

Niemniej istotnym elementem uwzględnionym w modelu kooperacji powinien być jednolity system 

efektywnego (sprawnego, szybkiego) przepływu informacji o beneficjentach pomocy: 

Nie mamy takiego systemu. Owszem w ramach systemu Pomost możemy wymieniać się 

informacjami, znaczy jeżeli chodzi o Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast w PCPR-ach niestety 

takiego sytemu nie ma. Miał funkcjonować na zasadzie Empatii. Empatia miała jak gdyby scalić 

wszystkie te działania, wszystkie zadania poszczególnych jednostek bardzo różnych, z różnych 

aspektów, i wtedy my klikając na przykład w PESEL mielibyśmy takiego człowieka, że on funkcjonuje 

w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna, to byłoby ułatwieniem, gdyby taki system ujednolicony 

faktycznie funkcjonował. –  Gmina Grębków 
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Uczestnicy spotkania byli sceptycznie nastawieni w stosunku do wprowadzania odgórnych regulacji 

dotyczących współpracy między instytucjami. Idealny model kooperacji powinien pozostawiać na 

swobodę współpracy, kontakty interpersonalne, niesformalizowane, „rozwiązywać ręce” 

przedstawicielom instytucji w sytuacjach, gdy z różnych przyczyn nie mogą podjąć działania: 

- Uważam, że im mniej Państwo ingeruje w kooperację i współpracę różnych instytucji, tym lepiej. 

Bo jeżeli jest to wszystko ustandaryzowane i zinstytucjonalizowane, i wszystko podpisane na 

papierze, to nie wiem, co to wnosi.  

- To wnosi procedury. 

- Papier, który trzeba udokumentować. – Gmina Radzanów 

- Żadna standaryzacja i żaden dokument nie wypełni tego, że jak ja zadzwonię do pana i powiem, że 

dzwonię z ośrodka pomocy w Radzanowie i potrzebuję pomocy, a pan mi mówi: a dobra, pomogę, 

bo się znamy i jesteśmy do siebie dobrze ustosunkowani. A jeśli zadzwonię i powiem dzień dobry, tu 

gminny ośrodek pomocy społecznej, proszę o pomoc, to pan odpowie dobrze i przyjedzie za dwa 

miesiące zgodnie z procedurą. I wtedy będzie po ptokach, bo ludzie wymrą i coś tam się stanie. – 

Gmina Radzanów 

Model kooperacji powinien być zindywidualizowany, uwzględniać różnice w sytuacji, potrzebach 

i potencjale gmin: 

Nawet Warszawa i Śląsk to są zupełnie inne miasta, te same struktury, ale działają w zupełnie innych 

realiach i środowiskach. Trudno jest porównywać Białobrzegi i na przykład Katowice, czy Białobrzegi 

i Warszawę. Czy Pruszków. – Gmina Radzanów 

Warto też przywołać głosy, które podkreślały dużą wartość w zintegrowanej pracy podejmowanej 

w ramach zespołów roboczych, interwencyjnych itp.: 

Pewne rzeczy trzeba usprawnić, rozwiązania typu grupy robocze i zespoły interwencyjne, już nie chcę 

się zagłębiać, jak one w poszczególnych gminach działają, bo to oczywiście też zależy od ludzi, ale to, 

że w ogóle są w systemy ja uważam jako wartość. – Gmina Słupno 

Jeśli chodzi o instytucje, które powinny zostać włączone w proces kooperacji czy współpracy na 

rzecz wspierania osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wskazano wszystkie 

instytucje gminne pracujące z rodzinami czy też osobami wykluczonymi społecznie (instytucje 

pomocy społecznej, policja, szkoły, przedszkola, żłobek, placówki oświatowe, pomocowe, służba 
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zdrowia) oraz jednostki powiatowe (PCPR, urzędy pracy), a także jednostki pomocy społecznej czy 

placówki oświatowe (np. wyższego poziomu) zlokalizowane w ościennych gminach i powiatach, o ile 

zachodzi taka potrzeba, czyli korzystają z ich usług mieszkańcy zameldowani na terenie danej gminy.  

5.2. Wyłonienie instytucji-lidera na poziomie lokalnym 

Idealny model kooperacji, zdaniem części uczestników spotkań, powinien przewidywać miejsce na 

osobę czy instytucję, która pełniłaby funkcję koordynatora wsparcia dysponującego wiedzą 

o możliwościach wsparcia, jakie osoba z danym problemem może uzyskać, i do jakiej instytucji 

powinna się zwrócić: 

Podział zadań w zasadzie mamy, tu brakuje, nie wiem, lidera, koordynatora, osoby, która by to 

wszystko spoiła, i była takim przekaźnikiem, że na przykład Agata się zajmuje ta działką, Ewa się 

zajmuje tą działką, któraś tam z pań, Justyna, zajmuje się tą działką, przepływu takiej, jak panie 

wspomniały, takiej informacji. Takiej konkretnej. Te zadania są w jakiś sposób podzielone, lepiej, 

gorzej, ale są podzielone i mamy przypisane. Tylko nie zawsze wiemy, zanim dotrzemy do tej 

informacji, kto, czym się zajmuje, to minie dużo czasu. Więc jakby była taka jednostka, czy osoba, 

czy jakiś organ, instytucja, która by potrafiła szybko powiedzieć. Wykonuję telefon, a tym problemem 

się zajmuje ta instytucja i ta osoba. –  Gmina Grębków 

Niektórzy rozmówcy formułują wręcz postulat, by idealny model kooperacji przewidywał miejsce na 

osobę, która pełniłaby funkcję lidera: 

– Przede wszystkim musi być ta osoba, lider. 

– Przede wszystkim kompetentna osoba.  

– O właśnie, osoba, która ma taką siłę trochę sprawczą, przebicia.  

– Też osoba, która ma czas na to, żeby poza swoimi obowiązkami służbowymi jeszcze dodatkowo. I 

myślę, że osoba, która żyje tymi sprawami. – Gmina Przasnysz 

5.3. Ustanowienie planu działania 

Zdaniem większości uczestników wywiadów, idealny model współpracy powinien polegać na 

wzajemnym wspieraniu się różnych instytucji w działaniach i wymianie doświadczeń. Żeby jednak 

doszło do efektywnej współpracy, zdaniem części uczestników spotkań, powinien zostać 

wyznaczony jasny cel współpracy: 
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Powinna polegać na wspieraniu działań jednej instytucji przez pracowników innej instytucji w celu 

osiągnięcia jakiegoś celu, na przykład zatrzymania przemocy. Żeby współpraca różnych instytucji szła 

w tym samym kierunku, żebyśmy wiedzieli, co robimy. A tego nie ma. – Gmina Wiązowna 

Co więcej, pojawiają się niekiedy głosy, że powinien być opracowywany model roczny, w ramach 

którego powinny być przedstawione działania roczne z przypisaną listą instytucji, które będą 

zaangażowane do poszczególnych działań: 

Ja tworzę sobie plan roczny i planuję, z którymi instytucjami chciałabym współpracować, jakie 

założenia na dany rok, i to realizuję. A w międzyczasie jeszcze wynikną jakieś drobne rzeczy o to są 

takie spontaniczne, że trzeba z kimś nawiązać nagle kontakt, bo coś tam dodatkowo wyszło. I to 

uważam za dobry model. – Gmina Wiązowna 

Natomiast moją koncepcją jest coś takiego, żeby pracownicy różnych instytucji na początku roku czy 

pod koniec roku spotkali się i ustalili co dla tych gmin na przyszły rok ważne byłoby do zrobienia. I 

wtedy w programach poszczególnych instytucji te ogólne założenia pewnej współpracy – robimy, nie 

wiem, wspólny wyjazd z teatrem albo robimy promocję na rzecz trzeźwego, zdrowego stylu życia – i 

się zastanawiamy, która instytucja jak mogłaby się włączyć w tego typu działania. I to jest jeden 

element takich dużych planów. I jest element mniejszych planów na rzecz poszczególnych jednostek 

ludzi, grup społecznych, gdzie może niekoniecznie wszystkie instytucje miałyby uczestniczyć w 

konkretnej realizacji, ale przez spotykanie się i słuchanie jak inne instytucje próbują rozwiązać dany 

problem na przykład narastającej fali przemocy dzieciaków. Myślę sobie, że wtedy pracownicy 

różnych instytucji mogliby wypracować w ramach swoich placówek różne formy działań, ale też i 

wspólnych działań. Przynajmniej byśmy wiedzieli co jedna instytucja robi w tym zakresie, w tej 

konkretnej sprawie. A tak to robimy różne rzeczy… – Gmina Wiązowna 

Jednak są też wśród uczestników wywiadów osoby, które sceptycznie odnoszą się do takich 

rozwiązań, jak plan roczny. Rozmówcy obawiają się, że plan nie będzie realizowany z uwagi na brak 

odpowiedzialność realizacyjnej przez osoby odpowiedzialne na zadania: 

Ale napisanie programu czy strategii to jedno, a współpraca to drugie. Jak sobie myślę, że trochę my, 

urzędnicy, bo ja jestem urzędnikiem i w zawodzie staram się być, no to teraz patrząc z pozycji 

urzędnika, no to piszemy program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zapraszane są 

osoby, odbywa się spotkanie w dogodnym czasie dla urzędników. Na to spotkanie nie przychodzi 

nikt, 3 osoby, program jest uchwalany i poszło, cieszymy się, że mamy. Nie mamy nic, bo nie wiemy 
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tak naprawdę. To, co usłyszeliśmy dzisiaj chociażby na tym spotkaniu, my tego nie wiemy. – Gmina 

Wiązowna 

Powodem nie zrealizowania planu może być brak czasu zasobów oraz ukierunkowanie się instytucji 

na swoje podstawowe zadania: 

Ale każdy pod swoje podwórko. Takie spotkanie też skończyłoby się na tym, że Pan powiedział, że 

każdy przedstawi swoje potrzeby, swoje działania na rzecz nie wiem czy wykluczania czy… No to 

każdy i tak będzie pod siebie, bo ja potrzebuję co, no ja potrzebuję zrealizować działania około 

kulturalne, to zaraz będę wyszukiwała: „Słuchaj ty mi się przydasz do tego, ty do tego, ty do tego” – 

Gmina Wiązowna 

Aby plan był zrealizowany, powinien być konkretny i mierzalny, a także powinny być wyznaczone 

osoby do realizacji zadań w ramach ustanowionego planu: 

Niech to nie będzie 15 działań, a 3, ale niech to będą działania od ludzi i dla konkretnych grup. –  

Gmina Wiązowna 

5.4. Przykłady dobrych praktyk i wzorcowych rozwiązań 

Uczestnicy spotkania nie potrafili podać jakichś przykładów, dobrych praktyk, w zakresie 

funkcjonowania idealnej czy prawie idealnej współpracy międzyinstytucjonalnej: 

Nie szukamy lepszego. Wiadomo, jeżeli ktoś wymyśli i nam przedstawi, zaproponuje, powie sugestie 

z innych gmin, które wypracowały, to być może my: wow, kurczę faktycznie, jeszcze można coś 

takiego dołożyć. Ale my na tą chwilę - jest dobrze. – Gmina Słupno 

Nigdzie nie funkcjonuje, no bo przecież nie jest możliwe osiągnięcie stanu doskonałego, ale zbliżanie 

się do stanu doskonałego to jest nasze zadanie. – Gmina Wiązowna 

6. Niezbędne zasoby do współpracy  

6.1. Większe zasoby finansowe i kadrowe 

Niezbędnym elementem, którego wymagałaby pomyślna współpraca międzyinstytucjonalna na 

rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem wykluczenia społecznego, powinno być zapewnienie 

większego wsparcia finansowego. Zdaniem wielu rozmówców bez tego nie dojdzie do żadnej 

współpracy oraz realizacji zadań: 
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A za decyzją kasa, bo bez kasy co nam po decyzjach. Tu mówię, jeżeli idziemy tak, że przez 10 lat w 

Warsztatach to już tylko ja pracuję. Wszyscy odeszli. Nie będę pokazywał palcem, kto ostatni. I dostał 

dwa razy tyle co u mnie dostaje, bo mamy takie realia, tak pracujemy. No to mówię, żeby to wyszło, 

na wszystko są potrzebne pieniądze, no. – Gmina Wiązowna 

W celu usprawnienia pracy osób w kooperacji należałoby wprowadzić szkolenia merytoryczne dla 

pracowników tychże kooperacji:  

No tak, nie mamy pieniędzy przede wszystkim. No bo nie jesteśmy od tego de facto tak, ale jak 

przychodzi do nas grupa to my za każdym razem mówimy, że chętnie przyjmiemy, ale potrzebujemy 

osobę, która poprowadzi z nami te zajęcia, potrzebujemy wsparcia merytorycznego. – Gmina 

Wiązowna 

Najważniejszym zasobem, jakiego brakuje, a który wpłynąłby na wzrost efektywności działań, są 

środki finansowe na zatrudnienie specjalistów: 

Pieniędzy na etaty. Na specjalistów. – Gmina Radzanów 

6.2. Większe zaangażowanie instytucji publicznych i włączenie organizacji pozarządowych 

Istotnym elementem, który wpływa na efektywną współpracę instytucji na rzecz wspierania rodzin, 

są zdaniem uczestników wywiadów odpowiednie relacje z władzami gminy. Istotne jest zwłaszcza 

wypracowanie wzajemnego porozumienia w zakresie tego, że prowadzenie efektywnej pomocy 

społecznej jest opłacalne także z punktu widzenia władz gminy i budżetu gminy. Takie porozumienie 

i korzystne relacje z władzami gminy wpływają na jakość pomocy społecznej w gminie i jakość 

współpracy między instytucjami zaangażowanymi w świadczenie tej pomocy. Wskazane byłoby, by 

również przedstawiciel władz gminnych uczestniczył w kooperacji:  

Ja uważam, że na niektóre spotkania to powinien najzwyczajniej w świecie przyjść wójt i zobaczyć, 

że nawet jak wyda na początku ileś tam pieniędzy to i tak będzie z korzyścią. Nad wójtem trzeba 

pracować i to nie ulega wątpliwości. To tak jak z moim, wiem, bo przeszłam to. Chociaż teraz wydaje 

pieniądze, ale widzi korzyści. W ciągu ostatnich 4 lat powstał u nas środowiskowy dom samopomocy 

i teraz ten dzienny dom senior plus. Dokładał, ale widzi korzyści. Wójta też czasami trzeba pochwalić, 

jak chwalą gdzieś tam jeszcze w Warszawie, w ministerstwie, gdzieś tam wymieniają, że Sarnaki to, 

to, to, tamto to on rośnie i wyda każde pieniądze albo się postara o te pieniądze. Fajne są 

wszystkiego rodzaju właśnie te projekty, gdzie jest dofinansowanie ze środków budżetowych jeszcze, 
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bo wtedy łatwiej swoje dołożyć, jak budżet państwa, czyli do środowiskowego domu czy do 

dziennego domu, gdzieś tam dokłada jakąś tam kwotę. To jest na takiej zasadzie, bo wójt ma 

budynek, to u nas te dwa środki wsparcia są w budynkach po byłych szkołach. I teraz tak, to 

niszczało, brzydko to wyglądało, nikt tego nie chciał kupić, bo to są budynki po 700 metrów 

kwadratowych, więc kto będzie rozpoczynał działalność w takim, gdzie jeszcze trzeba najpierw 

wyremontować. Więc sobie przemyślał, że tak trochę pieniędzy dostanie, coś się zacznie dziać, będzie 

na tego i faktycznie wtedy dokłada się inne na tego. Więc to tak jak wójt mówi, on patrzył pod tym 

kątem, że dostanie pieniądze, a budynek nie będzie niszczał, a ja pod tym kątem, że te osoby będą 

miały, w jednym ośrodku niepełnosprawne a w drugim starsze, będą miały gdzie przyjechać i na 

tego. Jaka jest korzyść? Z 15 osób, które są w dziennym domu senior plus, przynajmniej trzy by się 

kwalifikowały na dzień dzisiejszy do domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej, kwota taka 

jaka jest. No to to każdy wie. Więc 100 czy 120 tysięcy, które bym wydała na dofinansowanie pobytu 

tych trzech osób w domu pomocy społecznej, to mnie koszty dowożenia w życiu nie będą tyle 

kosztowały. A ludzie są zadowoleni. –  Gmina Sarnaki 

- Władza, która nam nie utrudnia, wręcz przeciwnie.  

- Tak, pomaga. 

- Też próbuje wymyśleć jakieś swoje pomysły. 

- Jest otwarta na nowe pomysły. – Gmina Słupno 

Z instytucji spoza gmin i powiatów, zdaniem części rozmówców, należałoby do współpracy zaprosić 

również Urząd Marszałkowi, a także kuratorium, sądy rodzinne, prokuraturę oraz wszelkie 

stowarzyszenie, które zajmują się problematyką wykluczenia społecznego:  

– Spoza powiatu potrzebny nam jest tylko Urząd Marszałkowski, żeby nas dotował. 

– Stowarzyszenia, kuratorzy. 

– Ja na przykład mile wspominam z wcześniejszych szkoleń współpracę z kuratorem Polanowskim, 

myślę, że on sobie żyje, który nas szkolił w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zrobił 

bardzo dużo jakby w głowach uczestników. I myślę, że współpraca nie tylko z sądem rodzinnym i 

kuratorami, ale na przykład z prokuraturą byłaby w celu rozwiązywania tutaj różnych problemów 

bardzo potrzebna – Gmina Wiązowna 
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Badani przedstawiciele instytucji niejednokrotnie sygnalizują, że w ramach kooperacji nie ma także 

jednego koordynatora i podkreślają, że jest to współpraca nieformalna. Główne zadania realizuje 

GOPS, jednak jest tych zadań zbyt dużo, aby sam mógł podjąć się koordynacji prac: 

To taka współpraca nieformalna. Jedynie Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją koordynującą 

te działania i mam takie wrażenie, przyglądając się temu życiu tutaj, że tylko na tę instytucję spada 

odpowiedzialność za różnego rodzaju działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu. I to jest 

tak, że ja sobie myślę, z całym szacunkiem dla pani dyrektor, że ta instytucja nie jest w stanie 

koordynować wszystkich działań. Według mnie nie ma takiej osoby, która by to koordynowała z 

zewnątrz, a jeżeli koordynuje to jedna instytucja, no to jest takie ryzyko, że ta instytucja będzie wtedy 

promowała i będą dominowały różne działania z tego obszaru, a inne obszary będą wykorzystywane 

do akcji, a nie do jakiejś zaplanowanej strategii współpracy różnych instytucji – Gmina Wiązowna 

Zwrócono uwagę na konieczność zacieśnienia, uregulowania współpracy między instytucjami 

pomocy społecznej a lokalnymi placówkami służby zdrowia. Jednym z takich „wspólnych” 

problemów do rozwiązania jest transport osób – zwłaszcza starszych czy niepełnosprawnych – do 

placówek służby zdrowia czy placówek opieki:  

Na tym etapie nasza współpraca praktycznie tylko z ośrodkiem zdrowia, czy szpitalami. Bardziej 

w kwestii informacji. Chociaż ostatnio przypadek, że fajnie pomogły instytucje, szpital, transport 

sanitarny. Tu jeszcze mamy duże braki we współpracy. – Gmina Stara Kornica 

6.3. Atuty gminy, które można by przekuć na poprawę kooperacji 

Zdaniem uczestników spotkania, gmina Grębków czy powiat węgrowski nie dysponują jakimiś 

szczególnymi atutami, które mogłyby przesądzić o usprawnieniu międzyinstytucjonalnej współpracy 

na rzecz pomocy osobom i rodzinom wykluczonym społecznie. Ich zdaniem żadnej instytucji 

działającej w gminie lub w powiecie nie można powierzyć szerszego zakresu zadań związanych 

z zapobieganiem lub łagodzeniem negatywnych zjawisk społecznych skutkujących wykluczeniem 

społecznym, gdyż wszystkie z nich są przeciążone zakresem zadań: 

- Żaden.  

- Każdy jest przeciążony. 

- Tak. –  Gmina Grębków 
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Jeśli chodzi o atuty, którymi gmina Przasnysz i powiat przasnyski dysponują w kontekście 

usprawnienia międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz pomocy osobom i rodzinom 

wykluczonym społecznie, wskazywano dobrą współpracę na poziomie gminnym i powiatowym: 

Chyba władze się dogadują najbardziej [śmiech] Wójt i Starosta. To też ważny czynnik na szczeblu 

powiatowym – Gmina Przasnysz 

Podkreślano również przestrzenną bliskość instytucji zaangażowanych w system pomocy 

społecznej: 

- Atutem też jest to, że wszystkie instytucje jesteśmy blisko, jesteśmy w jednym…  

- Przestrzennie blisko? 

- Tak, PCPR, GOPS czy szpital jesteśmy w jednej miejscowości, że nie musimy gdzieś tam dojechać. – 

Gmina Przasnysz 

Ponadto akcentowano też zasadniczo dobre relacje międzyludzkie wśród przedstawicieli instytucji 

zaangażowanych w system pomocy społecznej: 

- Też myślę, że dobre relacje nie tylko przestrzenne, ale też i takie międzyludzkie, gdy jakiś problem 

jest, to kwestia tylko wykonania telefonu czy do szpitala, czy do szkoły, czy do PCPR-u i wtedy. No 

relacje nasze uważam, że są na tyle pozytywne. 

- Pozytywne, że potrafimy sobie pomóc nawet przez telefon. – Gmina Przasnysz 

Atutem, którym gmina Radzanów i powiat białobrzeski dysponują w kontekście usprawnienia 

międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz pomocy osobom i rodzinom wykluczonym społecznie, 

jest dobre rozeznanie przedstawicieli instytucji pomocy społecznej w sytuacji mieszkańców gminy. 

Barierą bywa poziom rozwoju gminy, zwłaszcza w zakresie połączeń komunikacyjnych czy rozwoju 

przemysłu:  

Plusem dodatnim jest to, że się wszyscy znamy, jesteśmy małym społeczeństwem i tak naprawdę 

wiemy, co w trawie piszczy u każdego. Wiemy, co się dzieje u innych za zamkniętymi drzwiami. 

Brakuje zaplecza komunikacyjnego, żeby pomóc rodzinie z problemami. Ci ludzie często nie 

podejmują pracy, bo nie mają samochodu, roweru i zimą nigdzie nie dojadą. Jest to dla nich trudność 

nie do przeskoczenia. A nie ma komunikacji, żeby ich dowiozła. Nie mamy przemysłu, nie mamy 

miejsc pracy. Jesteśmy rolniczym regionem, więc ludzie od dzieciństwa są przyzwyczajeni od tego, że 
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pracują na czarno. Idą do sąsiada, mają dniówkę, dostają stówkę, obiad i wino i wracają do domu. 

– Gmina Radzanów 

Jeśli chodzi o atuty, którymi gmina Sarnaki i powiat łosicki dysponują w kontekście usprawnienia 

międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz pomocy osobom i rodzinom wykluczonym społecznie, 

wskazano zespół kompetentnych i chętnych do współpracy przedstawicieli instytucji pomocy 

społecznej, przedstawicieli instytucji współpracujących z sektorem pomocy społecznej i środowiska 

organizacji pozarządowych: 

Ale w naszym powiecie jest, mogę to z doświadczenia powiedzieć prawie 20 lat pracy tu konkretnie, 

baza fantastycznych ludzi, którzy chcą i chce się im jeszcze ze względu na wiek i obowiązki. –  Gmina 

Sarnaki 

Głównym atutem, który zdaniem uczestników spotkania w gminie Słupno decyduje o tym, że 

międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz pomocy osobom i rodzinom wykluczonym społecznie 

działa sprawnie, są osoby zatrudnione w systemie pomocy społecznej:  

Odpowiedni personel, jest zatrudniony po prostu odpowiedni personel. To chyba tyle. Bo na pewno 

można zatrudniać super specjalistów, ale jak oni między sobą się nie dogadają, to nie ma takiej opcji. 

– Gmina Słupno 

Uczestnicy spotkania nie wskazali jakiś atutów, którymi gmina Stoczek i powiat węgrowski 

dysponują w kontekście usprawnienia międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz pomocy osobom 

i rodzinom wykluczonym społecznie. 

6.4. Instytucje, których zaangażowanie mogłoby być większe 

W najmniejszym stopniu współpraca odbywa się z organami wymiaru sprawiedliwości. 

Potwierdzeniem tego jest brak uczestnictwa przedstawiciela organu sprawiedliwości na 

zorganizowanym badaniu: 

No coraz trudniejsza [współpraca z sądami]. My głównie współpracowaliśmy z sądem rodzinnym. 

Mogliśmy się umówić z przewodniczącym wydziału czy z sędzią rodzinnym na spotkanie, natomiast 

w tej chwili nie ma takich spotkań w ogóle. – Gmina Przasnysz 
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Wróćmy do sądu. Na poprzednim spotkaniu była pani kurator i miała przełożonych zapytać, czy może 

uczestniczyć, i nagle dzisiaj jej nie ma. Czyli już stronią. Nie chcą współpracy z nami. A nam tego 

właśnie brakuje. – Gmina Wiązowna 

Nie ma teraz współpracy. Głównie sąd wysyła do nas pismo, kiedyś to załatwiało się na telefon, 

natomiast teraz to sąd wysyła pismo i pisemnie odpisujemy. Nie ma możliwości porozmawiać 

z sędzią na temat danej sytuacji danej rodziny czy dziecka. – Gmina Przasnysz 

- Sądy [śmiech]. 

- Najmniej sprawnie? Najwolniej sądy.  

- Sądy. –  Gmina Grębków 

- Najpowolniej sądy, bo one już w ogóle …  

- Pomijając wszelkie aspekty polityczne, sądy. Naprawdę. –  Gmina Grębków 

Nie ma też sędziego dyżurującego, nie ma takiej możliwości. – Gmina Przasnysz 

Ponadto pojawiają się też głosy, że niekorzystnie układa się w gminach współpraca pomiędzy 

instytucjami pomocy społecznej a lokalnymi placówkami służby zdrowia: 

- Padło wcześniej, że jest jakiś konflikt z ośrodkiem zdrowia? 

- Nie, nie. Konfliktu nie ma, tylko żadnej współpracy nie ma. 

- Marna współpraca. –  Gmina Sarnaki 

Uczestnicy spotkań zwracali też niekiedy uwagę na potrzebę większego zaangażowania sołtysów 

i radnych w działania na rzecz wspierania osób i rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem. Osoby te powinny być bardziej zainteresowane działaniami podejmowanymi w tym 

zakresie przez gminę, mogą również służyć informacjami o osobach zamieszkujących na terenie 

danej wsi, które potrzebują wsparcia i którym grozi wykluczenie społeczne: 

- Może mało mamy aktywności sołtysów, radnych. Mi troszkę ich brakuje, bo sołtys wie, że tam na 

Kolonii mieszka samotna Helenka. Trochę chora. Ile ma lat? My nie znamy, bo jak ona ma dobrą 

emeryturę, to ona do pomocy społecznej nie przyjdzie. Nie ma po co, bo ona się może wstydzić. Więc 

mi brakuje sołtysów, ale sołtysi nam też nie przychodzą na spotkania. My cały czas tkwimy troszeczkę 

w takim marazmie, że brak tego zaangażowania. Ja miałam takie sytuacje, że wołałam sołtysów na 

jakieś spotkania. No nie przychodzą. 

- Sołtys zbiera podatki… 
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- I na tym koniec. – Gmina Stara Kornica 

W toku niektórych wywiadów nie zostały wskazane żadne instytucje działające w gminie lub w 

powiecie, którym można by było powierzyć szerszy zakres zadań związanych z zapobieganiem lub 

łagodzeniem negatywnych zjawisk społecznych skutkujących wykluczeniem społecznym. 

Stwierdzeniom takim towarzyszyły cytowane już wypowiedzi sygnalizujące problem nadmiernego 

obciążenia instytucji ich bieżącymi obowiązkami. 
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7. Podsumowanie i rekomendacje 

7.1. Podsumowanie kooperacji w gminach 

Gmina Wiązowa 

Badane instytucje na rzecz pomocy osobom i rodzinom wykluczonym społecznie poza ustawowymi 

zadaniami realizacją szereg działań, które mają na celu poprawę życia osób wykluczonych 

społecznie. Współpraca w ramach kooperacji jest bardzo efektywna. Członkowie kooperacji 

podkreślają, jak ważny jest różnorodny skład kooperacji. Cenią sobie to, że zespół kooperacji składa 

się z przedstawicieli różnych instytucji z terenu gminy i powiatu. Badani przedstawiciele informują, 

że w ramach kooperacji nie ma jednego koordynatora i podkreślają, że jest to współpraca 

nieformalna. Przedstawiciele gmin i powiatu uważają, że brakuje im spotkań, które będą wpływały 

lepiej na koordynacje realizowanych przez nich działań. Takie spotkania także wpłyną pozytywnie 

na przepływ informacji i możliwości modyfikacji działań kierowanych na rzecz osób wykluczonych 

społecznie. Niezbędnym elementem dobrej kooperacji jest także wsparcie finansowe, ponieważ bez 

tego – w odczuciu przedstawicieli instytucji – nie dojdzie do żadnej współpracy oraz realizacji zadań. 

Idealny model współpracy powinien polegać na wzajemnym wspieraniu się instytucji w działaniach 

i wymianie doświadczeń, jednak jest jedynie ogólniejsza refleksja, ponieważ nie spotkali się w swoim 

otoczeniu z modelem, którym mogliby się inspirować. Większość badanych uważa, że w celu 

usprawnienia pracy osób w kooperacji należałoby wprowadzić szkolenia merytoryczne dla 

pracowników zespołów działających na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem wykluczenia 

społecznego. 

Gmina Grębków 

Badane instytucje na rzecz pomocy osobom i rodzinom wykluczonym społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem poza działaniami ustawowymi, na terenie gminy podejmują  dodatkowe inicjatywy. 

Celem tych działań jest integracja dzieci i dorosłych wywodzących się z różnych środowisk, w tym 

z rodzin wykluczonych społecznie (działania rekreacyjne, sportowe, kulturalne). Z badania wynika, 

że przedstawiciele instytucji, które brały udział w badaniu, podejmują ze sobą współpracę bazując 

na kompetencjach i kwalifikacjach swoich pracowników. Natomiast za instytucję, wokół której 

ogniskują się działania pomocowe podejmowane na rzecz osób wykluczonych społecznie, można 

uznać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W zakresie trudności w ramach międzyinstytucjonalnej 
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współpracy na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie na terenie gminy uczestnicy spotkania 

wymieniali w zasadzie wyłącznie bariery o charakterze formalnym wynikające z wadliwego kształtu 

określonych ustaw czy niedomagania całego systemu pomocy społecznej. Podkreślają także, że 

występuje nadmierna biurokracja, która zabiera często czas, który urzędnik mógłby przeznaczyć na 

bardziej bezpośrednie, osobiste zapoznanie się z sytuacją i problemami klientów, a tym samym 

mógłby efektywniej ich wspierać. Wśród trudności we współpracy wskazywano również na braki 

potencjału kadrowego – w tym również w zakresie dostępu do odpowiednich specjalistów (np. 

lekarzy orzekający w zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności). Współpraca w ramach 

kooperacji ma zazwyczaj charakter personalny, co w głównej mierze, w opinii uczestników 

spotkania, decyduje o efektywności podejmowanych działań. Dlatego też oceniają ją pozytywnie. 

Zdaniem badanych istotnym elementem, który należałoby uwzględnić w idealnym  modelu 

kooperacji, jest jednolity system efektywnego (sprawnego, szybkiego) przepływu informacji 

o beneficjentach pomocy. Taki model powinien wypracować instytucja koordynująca pracę 

wszystkich uczestników kooperacji. 

Gmina Przasnysz 

Badane instytucje działające na rzecz pomocy osobom i rodzinom wykluczonym społecznie lub 

zagrożonym wykluczeniem realizują przede wszystkim działania ustawowe, a także działania, które 

mają na celu rozwiązywanie problemów społecznych, które dotyczącą osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz uzależnionych od alkoholu. Współpraca instytucji, które ze sobą kooperują, 

jest oceniana pozytywnie. Szczególnie dotyczy to współpracy bibliotek gminnych i Urzędu Gminy. 

Główne problemy w ramach kooperacji związane są z finansami oraz nadmierną biurokracją. 

Zdaniem badanych idealny model kooperacji powinien skupiać się na zabezpieczeniu odpowiedniej 

ilości środków finansowych na poszczególne formy pomocy. Uczestnicy także rekomendują 

ustanowienie lidera kooperacji, który będzie koordynował prace,  jednak w toku dyskusji nie 

wskazali żadnej instytucji działającej w gminie lub powiecie, której można byłoby powierzyć szerszy 

zakres zadań. 

Gmina Radzanów 

Uczestnicy spotkania w gminie Radzanów bardzo pozytywnie oceniali poziom kooperacji między 

instytucjami działającymi lokalnie na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie. Nie widzieli 

żadnej przesłanki do wprowadzania jakichś zmian czy dodatkowych regulacji w tym zakresie, 
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a nawet obawiali się negatywnych skutków „przeregulowania” wspomnianej współpracy. Do 

wzrostu efektywności współpracy przyczyniłoby się ich zdaniem otrzymanie dodatkowych środków 

na zatrudnienie specjalistów oraz wypracowanie narzędzi, które umożliwiłyby przedstawicielom 

instytucji działanie w sytuacjach, w których obecnie nie jest to możliwe. 

Gmina Sarnaki 

Współpraca instytucji pomocy społecznej w gminie Sarnaki oceniana jest bardzo pozytywnie – 

przede wszystkim ze względu na fakt, że jest ona – zdaniem rozmówców – efektywna. Nie zmienia 

to jednak faktu, że uczestnicy spotkania widzieli potrzebę ciągłego jej zacieśniania, między innymi 

poprzez organizowanie cyklicznych spotkań przedstawicieli najważniejszych instytucji stykających 

się z problemami rodzin czy osób wykluczonych społecznie. Spotkania takie miałyby na celu bieżącą 

wymianę informacji, znajdowanie rozwiązań dla najtrudniejszych spraw czy lepszego poznania 

zakresu zadań pełnionych przez poszczególne instytucje i możliwości wsparcia osób wykluczonych 

społecznie, jakimi instytucje te dysponują. W trakcie spotkania wygenerowano wiele ciekawych 

pomysłów, w jaki sposób wspomniane spotkania powinny być organizowane, przedstawicieli jakich 

instytucji skupiać itp. Uwaga uczestników spotkania w dużym stopniu skupiła się na wyrażaniu chęci 

wspierania osób czy rodzin, które rzeczywiście potrzebują wsparcia – które nie są więc typowymi 

rentierami socjalnymi, lecz rzeczywiście osobami z różnych względów wykluczonymi z możliwości 

pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, w tym zwłaszcza osób starszych. 

Gmina Słupno 

Uczestnicy spotkania bardzo dobrze oceniali współpracę instytucji zaangażowanych we wsparcie 

osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i powiatu, uważali, że jest 

ona w odpowiedni sposób skoordynowana. Nie wskazywano elementów, które powinny ulec 

zmianie czy poprawie. Odnośnie modelu kooperacji podkreślono znaczenie czynnika ludzkiego, czyli 

personelu rzeczywiście zmotywowanego, by pracować na rzecz wspierania innych osób i 

posiadających kompetencje miękkie – umiejętność współpracy z innymi ludźmi. 

Gmina Stara Kornica 

Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili współpracę między instytucjami zaangażowanymi 

w pomoc osobom czy rodzinom wykluczonym społecznie na terenie gminy i powiatu. Niemniej 

dostrzegali potrzebę większego włączenia w ten system placówek służby zdrowia oraz sołtysów 
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i radnych. Dostrzegali też potrzebę zacieśniania współpracy między instytucjami poprzez tworzenie 

forów czy „zespołów ds. współpracy”, które umożliwiłyby wymianę doświadczeń i wzajemne 

uczenie się od siebie. Zwracano także uwagę na potrzebę wdrożenia mechanizmów skutecznego 

przepływu informacji na temat osób wspieranych w ramach systemu pomocy społecznej przez różne 

instytucje (OPS, PUP, PCPR), by z jednej strony udzielać im skutecznie pomocy, a z drugiej – móc 

identyfikować osoby, które pomocy systemu opieki społecznej nadużywają. 

Gmina Stoczek 

Dużym wyzwaniem dla pracowników instytucji pomocy społecznej pracujących w gminie Stoczek 

jest motywowanie rodzin wykluczonych społecznie czy też zagrożonych wykluczeniem do zmiany 

swojej sytuacji życiowej. Wokół tego wątku skupiała się w dużym stopniu dyskusja przeprowadzona 

w trakcie spotkania. Współpraca między instytucjami funkcjonującymi w gminie i powiecie została 

oceniona raczej pozytywnie, jednak by skuteczność tej współpracy wzrosła, nie wystarczy jej 

zacieśnienie. Kluczowe jest bowiem wprowadzenie instrumentów czy rozwiązań, w tym prawnych 

umocowań dla przedstawicieli instytucji pomocy społecznej czy instytucji rynku pracy, które 

powodowałyby, by osoby w różny sposób wykluczone społecznie (pozostające bez zatrudnienia lub 

zarabiające w tzw. szarej strefie czy osoby uzależnione od alkoholu) w większym stopniu były 

zmotywowane do zmiany swojej sytuacji życiowej. Celem byłoby więc odzwyczajenie ich od nawyku 

czerpania świadczeń z budżetu państwa czy gminy oraz – w efekcie – sprawienie, by w mniejszym 

lub większym stopniu osoby te wnosiły swój wkład do puli, z której pochodzą te świadczenia, choćby 

podejmując jakiekolwiek legalne zatrudnienie. 

7.2. Wnioski ogólne i rekomendacje 

Poniższa tabele przedstawia kluczowe wnioski oraz wynikające z nich rekomendacje. Wnioski te 

stanowią syntezę ośmiu zogniskowanych wywiadów grupowych. 

Nr Diagnoza Rekomendacja 

1 Przedstawiciele instytucji dostrzegają 
potrzebę organizowania cyklicznych 
międzyinstytucjonalnych spotkań 
mających usprawniać komunikację 
i wzmacniać współpracę pomiędzy 
instytucjami zajmującymi się 
problematyką wykluczenia 
społecznego. 

Należałoby wyznaczyć formalne ramy dla 
międzyinstytucjonalnej współpracy na 
szczeblu lokalnym, która miałaby za zadanie 
cykliczne diagnozowanie problemów 
społecznych na danym obszarze oraz 
podejmowanie konsultacji w zakresie 
wypracowywania mechanizmów współpracy 
pomiędzy instytucjami posiadającymi 
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Nr Diagnoza Rekomendacja 

kompetencje i środki do odpowiadania na 
zdiagnozowane wyzwania. 

2 Rozmówcy często zwracają uwagę, że 
efektywna współpraca wymaga 
wyznaczenia instytucji-lidera, która 
koordynowałaby 
międzyinstytucjonalną współpracę na 
poziomie lokalnym. 

Spośród instytucji zajmujących się 
zagadnieniami pomocy społecznej należałoby 
wyłonić instytucję, której zadaniem byłoby 
koordynowanie współpracy 
międzyinstytucjonalnej – w tym inicjowanie 
cyklicznych spotkań opisanych w 
Rekomendacji 1. 

3 Niektórzy uczestnicy wywiadów 
sugerują, że właściwej koordynacji 
współpracy powinno również 
towarzyszyć ustanawianie rocznych 
planów działania, do których 
podejmowana współpraca powinna 
prowadzić. 

Jako przykład dobrej praktyki należałoby 
wskazywać ustanawianie rocznych planów 
działania, które angażowałyby lokalne 
instytucje publiczne oraz organizacje 
pozarządowe zajmujące się problematyką 
wykluczenia społecznego. 

4 Przedstawiciele instytucji podkreślają, 
że barierą dla skutecznego 
współdziałania na rzecz zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu jest zbyt niski 
poziom zasobów finansowych i 
rzeczowych. W szczególności odnosi się 
to do zaspakajania potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
Deficytowym zasobem rzeczowym jest 
brak pojazdów, którymi można by 
transportować osoby wymagające 
wsparcia do właściwych instytucji. 

Jeśli nie jest możliwe zwiększenie puli środków 
przeznaczanych na zadania związane z 
zapobieganiem wykluczeniu społecznemu, 
należałoby rozważyć znaczącą alokację 
środków przeznaczanych na poszczególne 
zadania w ramach celów związanych z pomocą 
społeczną i aktywizacją społeczno-zawodową. 
Objęci badaniem przedstawiciele instytucji 
sugerują, że część środków absorbowana jest 
przez beneficjentów określanych mianem 
rentierów socjalnych. 

5 Rozmówcy wielokrotnie sygnalizowali, 
że reprezentowane przez nich 
instytucje borykają się z brakami 
odpowiednich zasobów kadrowych. 
Problemem jest zarówno brak wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, jak i 
możliwości doskonalenia zawodowego 
obecnych kadr danej instytucji. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby 
wygospodarowanie środków na utworzenie 
etatów, które umożliwiłyby lepsze 
wypełnianie zadań przez poszczególne 
instytucje. Doraźnym rozwiązaniem 
zastępczym byłoby natomiast przeznaczenie 
części dostępnych środków na takie formy 
doskonalenia zawodowego obecnych 
pracowników instytucji, które zwiększyłyby ich 
zdolność do wypełniania zadań związanych z 
problematyką zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu. 

 

6 Wielu uczestników wywiadów 
akcentuje atuty relacji nieformalnych, 

Należałoby wspierać takie rozwiązania o 
charakterze systemowym, które kładłyby 
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Nr Diagnoza Rekomendacja 

na których opiera się 
międzyinstytucjonalna współpraca na 
poziomie lokalnym. 

większy akcent na relacje poziome, czyli 
międzyinstytucjonalne relacje na poziomie 
lokalnym, niż na relacje pionowe, czyli relacje 
pomiędzy różnymi poziomami 
organizacyjnymi tej samej instytucji. 

7 Rozmówcy wielokrotnie formułowali 
opinie, że nadmierna złożoność 
pewnych procedur powoduje, że 
pracownicy instytucji zamiast wspierać 
osoby borykające się z problemem 
wykluczenia społecznego, poświęcają 
czas na dopełnianie różnego rodzaju 
formalności. 

Należałoby możliwie precyzyjnie 
zdiagnozować, które procedury 
administracyjne najsilniej absorbują 
zatrudnionych w instytucjach specjalistów – i 
na tej podstawie sformułować rekomendacje 
dotyczące upraszczania procedur lub takiej 
reorganizacji instytucji, która zmniejszy 
stopień obciążenia specjalistów szeroko 
rozumianą pracą administracyjną. 

8 Choć uczestnicy wywiadów pozytywnie 
oceniają międzyinstytucjonalną 
współpracę na poziomie lokalnym, 
niejednokrotnie podają przykłady 
instytucji, których zaangażowanie w tę 
współpracę bywa niewystarczające. 
Przeważnie są to organy wymiaru 
sprawiedliwości i służba zdrowia. 

Należałoby możliwie precyzyjnie 
zdiagnozować przyczyny – ewentualnego – 
niewłaściwego zaangażowania przedstawicieli 
wymiaru sprawiedliwości i służby zdrowia w 
międzyinstytucjonalną współpracę dotyczącą 
problematyki wykluczenia społecznego – i na 
tej podstawie sformułować postulaty 
dotyczące zmian w zasadach działania tych 
instytucji. Doraźnie należałoby włączyć ich 
przedstawicieli w proces 
międzyinstytucjonalnej komunikacji na 
poziomie lokalnym. 

9 Wielu przedstawicieli instytucji 
dostrzega problem marnotrawstwa 
zasobów na rentierów socjalnych, czyli 
osoby, których wiek i zdrowie 
umożliwiałyby pomyślną aktywizację 
społeczno-zawodową, lecz przeszkodą 
jest brak motywacji do zaprzestania 
pobierania świadczeń. 

Należałoby precyzyjnie zdiagnozować skalę 
zasygnalizowanego problemu – a jeśli jego 
skala jest znaczna, należałoby zaproponować 
znaczące zmiany w zasadach przyznawania 
świadczeń przez instytucje pomocy społecznej 
oraz placówki publicznych służ zatrudnienia. 

 


