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1. Wprowadzenie 

Niniejszy raport powstała na podstawie 8 wywiadów zogniskowanych 

przeprowadzonych w dniach 30.08.2018 do 10.09.2018 r. w ramach realizacji I Kamienia 

Milowego (etapu) pod nazwą „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój – Działanie 2.5. „Skuteczna pomoc społeczna” – „Wypracowanie i 

wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej 

a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, 

sądownictwa i policji.” 

Badanie prowadzono metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. fokusów). 

Wywiady prowadzono na początku lub na koniec spotkań Gminno-Powiatowych Zespołów 

Kooperacji. Badanie towarzyszyło zespołom na różnym etapie ich współpracy – w przypadku 

części z nich było to pierwsze spotkanie, w innych przypadkach – drugie lub kolejne. Ma to 

istotne znaczenie dla klarowności wizji samego modelu oraz możliwości dalszej współpracy 

wyrażanej przez badanych.  

Badanie realizowano w 8 Gminno-Powiatowych Zespołach Kooperacji i odbywało się 

na terenie gmin wiejskich tworzących zespół. Były to następujące gminy: 

1. Gmina Bieliny, powiat kielecki (30.08.2018 r.) 

2. Gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki (10.09.2018 r.) 

3. Gmina Bogoria, powiat staszowski (30.08.2018 r.) 

4. Gmina Łoniów, powiat sandomierski (6.09.2018 r.) 

5. Gmina Łopuszno, powiat kielecki (6.09.2018 r.) 

6. Gmina Mirzec, powiat starachowicki (7.09.2018 r.) 

7. Gmina Oksa, powiat Jędrzejowski (31.08.2018 r.) 

8. Gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski (7.09.2018 r.) 

Skład badanych zespołów był zróżnicowany. We wszystkich wywiadach uczestniczyli 

przedstawiciele: gminnego ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, powiatowego urzędu pracy. Inne reprezentowane instytucje to: policja (w 3 gminach), 

ośrodek kultury/biblioteka publiczna (w 5 gminach), instytucje pomocy społecznej, tj. domy 

opieki, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, placówki-opiekuńczo-



 

 

wychowawcze (w 3 gminach) lub podmioty ekonomii społecznej (w 1 gminie), szkoły (w 4 

gminach), stowarzyszenia (w 6 gminach), przedstawiciele sądów/kuratorzy (w 1 gminie), 

ośrodki zdrowia (w 4  gminach), przedstawiciele gminy (władzy gminy lub rady gminy, gminne 

centrum rozwoju) – w 2 gminach, inne – w 1 gminie (Jadłodalnia w Bogorii). Różnorodoność 

ta jest wynikiem zarówno tego jakie podmioty w gminie są aktywne (jakie jest instytucjonalne 

nasycenie gminy), ale także pomysłu na skład zespołu w gminie (czasem – jak w przypadku 

Bodzechowia – jeszcze nie w pełni klarownego). Skład grup miał duże znaczenie dla sposobu 

akcentowania poszczególnych problemów społecznych gmin i tak np. obecność policjantów 

kierowała uwagę badanych na uzależnienia i zachowania ryzykowne pod wpływem używek, 

obecność przedstawicieli ośrodków zdrowia powodowała unikanie dyskusji o problemach we 

współpracy z tymi ośrodkami, sygnalizowanych w innych gminach. To drugi (oprócz fazy 

pracy nad kooperacją) czynnik, który oddziaływał znacząco na typ uzyskanych informacji.  

Wreszcie, nie bez znaczenia dla wyników miały cechy samej gminy: jej położenie w 

obrębie regionu lub względem większych ośrodków miejskich i cechy lokalnej gospodarki. 

Położenie centralne w regionie (tj. w bezpośredniej bliskości od jego dynamicznego centrum – 

gmina Bieliny i Łopuszno) sprzyja znacząco większej aktywności niż w przypadku gmin 

położonych półperyferyjnie - gmin w bezpośredniej bliskości większych lub średniej wielkości 

miast (Mirzec, Bodzechów, Wodzisław) lub peryferyjnie – w znaczącej odległości od 

większych ośrodków miejskich (Bogoria, Łoniów, Oksa). Z kolei typ przeważającej gospodarki 

(gminy z przewagą produkcji rolnej vs. gminy, w których funkcjonują nierolnicze zakłady 

pracy lub są one w niewielkiej odległości), jak i rozległość gmin wpływa na doświadczane 

problemy społeczne, ale i możliwości wprowadzania rozwiązań dostępnych dla wszystkich 

mieszkańców.  

  



 

 

2. Problemy społeczne w badanych gminach 

Duża część problemów społecznych doświadczanych w badanych gminach jest 

podobna. We wszystkich gminach wymieniono jako problemowe  

1) samotne osoby starsze. 

Inne grupy osób w trudnym położeniu, powtarzające się w (większości) badanych gmin 

to: 

2) osoby niepełnosprawne, 

3) rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny dysfunkcyjne, wieloproblemowe, 

4) osoby uzależnione, 

5) osoby bezrobotne. 

W części gmin zwracano uwagę także na: 

6) problemy dzieci i młodzież – pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, wychowujące się 

bez rodziców, którzy wyemigrowali w celach zarobkowych (tzw. eurosieroty),  

7) osoby niezaradne/nieprzystosowane społecznie (m.in. ze względu na upośledzenia 

umysłowe, niski rozwój umiejętności społecznych, itp.), 

8) osoby ubogie, 

9) osoby doświadczające przemocy, 

10) osoby doświadczające problemów emocjonalnych, w tym młodzież poza systemem 

kształcenia i pracy (NEETs). 

Pojedynczo pojawiały się jeszcze inne grupy: 

11) bezdomni (Bodzechów), 

12) dzieci w pieczy zastępczej i usamodzielniające się po pobycie w pieczy zastępczej 

13) cała społeczność gminy (Wodzisław), 

14) rodziny osób niepełnosprawnych (Wodzisław). 

Wyraźnie różny jest stosunek do grup osób wymienionych jako te, które w 

szczególności doświadczają problemów społecznych. Za szczególnie ważne uznawane są 

problemy samotnych osób starszych, osób niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz rodzin 

wieloproblemowych i ofiary przemocy. Przy odtwarzaniu hierarchii problemów w gminie 

(zawierającej problemy od najważniejszych do mniej ważnych) kierowano się kilkoma 



 

 

kryteriami: skalą problemu, rosnącym znaczeniem problemu, ilością stosowanych już 

rozwiązań oraz poziomem samodzielności/zależności od pomocy wskazywanych osób i tym, 

czy ich sytuacja jest przez nich „zawiniona”.  

Takie podejście powoduje, że we wszystkich gminach uznano problem osób starszych 

za najbardziej istotny, a bezrobocie za najmniej istotny problem. Nie dlatego, że skala tego 

ostatniego zjawiska jest mała, ale dlatego, że przyjęto, że problem pozostawania bezrobotnym 

jest zależny od poziomu osobistej determinacji i gotowości zmiany własnej sytuacji („kto chce, 

ten ma pracę”) lub nawet wyboru („ludzie rezygnują z pracy, bo mają 500+”). Przy takiej 

postawie, łatwiej jest o powszechne wśród badanych bagatelizowanie problemu: uznają oni, że 

statystyki bezrobocia w gminie/powiecie są zawyżone (rejestrują się osoby, które w istocie są 

aktywne na rynku pracy, ale pracują bez umów, w tzw. „szarej strefie” lub osoby, które są 

utrzymywane przez partnera pracującego za granicą, a rejestracja w PUP jest sposobem na 

uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego), ilość ofert pracy jest wystarczająca, a problemy 

komunikacyjne wewnątrz gminy i brak możliwości dotarcia do ewentualnego miejsca pracy, 

uważane za możliwe do pokonania („można dojeżdżać z sąsiadem”). W ogóle w tym kontekście 

nie są uwzględniane blokady podjęcia pracy, tkwiące w niskich lub nieaktualnych 

kompetencjach zawodowych, w obniżających się z czasem kompetencjach społecznych ani 

inne konsekwencje długotrwałego wyłączenia z rynku pracy. Podobnie lekceważone są, mimo 

że uświadamiane, warunki rynku pracy – wysokość wynagrodzeń i inne warunki pracy, które 

w zestawieniu z wysokością pomocy socjalnej mogą powodować niechęć do podjęcia pracy.  

Z drugiej strony, za najważniejsze uznano problemy samotnych osób starszych – 

kierując się, w istocie, podobnymi kryteriami. Są to osoby, które postrzegane jako ofiary kilku 

procesów: migracji zarobkowych i odpływu młodszego pokolenia z gmin, tempem zmian w 

gminach nieprzystających do tempa narastania problemu, czyli wzrostu udziału osób starszych 

w ogóle mieszkańców; niewielkiej i ograniczonej terytorialnie oferty działań włączających 

osoby starsze do społecznego życia gminy (zarówno oferty bezpośrednio wpływającej na 

poprawę jakości funkcjonowania osób starszych – jak środowiskowe domy samopomocy, jak i 

pośrednio na to oddziałujących – jak oferta kulturalna lub edukacyjna); braku wiedzy i 

świadomości możliwości i potrzeby takiej integracji; utrudnionego dostępu (finansowego, ale 

także  fizyczny – braku transportu lub bariery architektoniczne) do różnych usług, skutkującego 



 

 

izolacją społeczną. Wreszcie są też ofiarami własnego lęku przed tym, jak będą postrzegani 

przez najbliższe otoczenie i łatwo ulegające presji społecznej. 

Podobnie jak problemy samotnych starszych osób traktowane są problemy osób 

niepełnosprawnych – tutaj także w części gmin brakuje rozwiązań, które wyprowadzałyby 

osoby niepełnosprawne ze społecznej izolacji i prowadziły do ich usamodzielniania, a w innych 

wytworzone mechanizmy uznawane są za zawodne (np. w Bodzechowie, w którym dostępne 

są wprawdzie warsztaty terapii zajęciowej, ale ich działania są nieskuteczne ze względu na 

sposób naboru uczestników terapii – osoby, których kondycja nie pozwala na usamodzielnienie, 

niezależnie od podejmowanych działań terapeutycznych).  

Pomiędzy tymi dwiema kategoriami – samotnymi (tj. zależnymi od pomocy innych) 

osobami starszymi na jednym krańcu, a osobami bezrobotnymi na drugim krańcu umieszczane 

są pozostałe grupy osób w trudnej sytuacji.  

Część wskazywanych problemów – problemy doświadczane przez rodziny 

wieloproblemowe oraz problemy dzieci pochodzących z tych rodzin. Są to środowiska, w 

których współwystępują ubóstwo, przemoc, uzależnienia, skutkujące zależnością od pomocy 

społecznej i niewydolnością wychowawczą, a nawet przechodzeniem dzieci do systemu pieczy 

zastępczej – traktowano jako bardzo poważne i występujące w dużej skali (lub skali zbyt dużej 

jak na relatywnie małą społeczność). Mimo powagi problemów doświadczanych przez te 

rodziny, tylko wyjątkowo traktowano je jako te, które są w najtrudniejszej sytuacji w gminie – 

z wyjątkiem gmin Oksa, Mirzec i Bodzechów stawiano je na drugim miejscu pod względem 

ważności. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na to, że rodziny te są 

otoczone bardzo intensywną instytucjonalną opieką: jest dużo wypracowanych i – jak 

pokażemy dalej, uważanych za skuteczne – narzędzi pomocy, jak praca zespołów 

interdyscyplinarnych, zasiłki, zapomogi, pomoc asystentów rodziny, praca pedagogów z 

dziećmi, w sytuacjach skrajnych – możliwość otoczenia dzieci opieką instytucjonalną 

(placówki opiekuńczo-wychowawcze), itp. Po drugie, ze względu na rozpoznawane w tych 

rodzinach nadmierna zależność od pomocy zewnętrznej (przy braku inicjatywy, motywacji lub 

zdolności do uruchomienia zasobów własnych do wydźwignięcia się z trudnej życiowej 

sytuacji) oraz specyficzny styl życia, dla którego charakterystyczna jest akceptacja własnej 



 

 

sytuacji i uznanie rozmaitych deficytów za normę, wysoka roszczeniowość oraz przekazywanie 

tego sposobu funkcjonowania własnym dzieciom. 

Tylko wyjątkowo hierarchia problemów jest inna niż zarysowana powyżej: w Mircu i 

Oksie na pierwszym miejscu umieszczono problemy z uzależnieniami i przemocą, a w 

Bodzechowie – problemy dzieci i młodzieży. Różnice te należy wiązać jednak nie tyle lub nie 

tylko ze specyfiką gminy (jej peryferyjnością, charakterystyką gospodarczą i społeczną), ale 

także ze składem grupy poddanej badaniu. I tak, w przypadku Mirca i Oksy bardzo silnie 

słyszalny był głos policjantów. Z kolei w Bodzechowie, w fokusie wzięli udział wyłącznie 

przedstawicieli instytucji pomocowych,  z przewagą tych zajmujących się pomocą dzieciom i 

młodzieży.  

2.1. Uwarunkowania lokalne problemów społecznych gminy 

Badani na ogół podzielali przekonanie, że wymieniane przez nich problemy nie są 

specyfiką gminy, ale są odbiciem cech regionu. To charakterystyką województwa tłumaczono 

zwłaszcza cechy rynku pracy, prowadzące do procesów migracji, a skutkujących m.in. 

nasileniem problemów doświadczanych przez osoby starsze, ale także „drenażem mózgu” 

regionu (odpływem osób dobrze wykształconych, aktywnych, zaradnych). 

Z drugiej strony, wskazywano na to, że wybrane problemy są charakterystyczne dla 

gmin wiejskich, niezależnie od ich położenia w Polsce lub wewnątrz regionu. Do takich 

problemów zaliczano trudności komunikacyjne utrudniające do usług społecznych i rynku 

pracy, ograniczoną ofertę kulturalną i edukacyjną, niską fizyczną dostępność takiej oferty (jeśli 

istnieje) ze względu na to, ze oferta ta zwykle jest skoncentrowana w miejscowości gminnej 

lub braki infrastrukturalne (brak dróg, brak wodociągów, tradycyjne ogrzewanie, które stają się 

szczególnie uciążliwe dla osób starszych i niepełnosprawnych).  

Tylko wyjątkowo wskazywano na specyfikę gminy. Zwracano uwagę na dwie kwestie: 

1) wielkość gminy: Wodzisław, Bodzechów – tu zwracano uwagę na to, że obejmuje 

bardzo wiele sołectw (przy czym postrzeganie to jest bardzo subiektywne – pierwsza 

z gmin składa się z 43 sołectw, druga z 27), co powoduje braki infrastrukturalne i 

trudności z dojazdem do centrum gminy, trudność w rozpoznawaniu problemów 

poszczególnych domostw; 



 

 

2) rolniczy charakter gminy: Bieliny, Bogoria, Łopuszno, Oksa, Wodzisław – który 

wpływa na ilość i typ ofert pracy, nasilenie problemów izolacji, zwłaszcza osób 

starszych, a wśród nich tych, które uzyskały rentę rolną. 

3. Doświadczenia w stosowaniu rozwiązań problemów społecznych 

Rodzaj problemów społecznych obserwowanych w gminach przez przedstawicieli 

instytucji, które w nich funkcjonują pozwala na przeanalizowanie wzorów współpracy między 

nimi. W badaniu pytano między innymi o to, jakie działania już podejmowano po to, żeby 

problem rozwiązać lub zmniejszyć jego skalę i czy przy tej okazji współpracowano. 

Rozwiązania te są różne w stosunku do różnych grup społecznych doświadczających 

problemów społecznych. W raportach cząstkowych przyglądamy się temu, jakie działania są 

podejmowane w stosunku do grup wymienianych jako te, które są w najtrudniejszej sytuacji i 

które z nich wymagają współpracy różnych podmiotów.  

Wydaje się, że można charakteryzować podejmowane dotąd działania w kilku planach: 

1) typu współpracy w związku z podejmowanymi dotąd działaniami rozwiązującymi 

problemy społeczne: 

a. działania wspólne 

b. działania współbieżne 

c. działania osobne 

2) charakteru podejmowanych działań: 

a. przewaga działań aktywizacyjnych 

b. równowaga działań aktywnych i biernej pomocy 

c. brak działań aktywizacyjnych 

3) orientacji czasowej podejmowanych działań: 

a. nastawionych na rozwiązanie problemów już zaistniałych 

b. działania wyprzedzające nasilenie problemu w przyszłości 

4) sposobu reakcji na problem: 

a. reakcja objawowa (działania nakierowane są na zmniejszenie objawów 

problemu) 



 

 

b. reakcja nakierowana na usunięcie przyczyn problemów lub zniwelowanie 

ich wpływu na sytuację rodziny 

Ad.1) typ współpracy w związku z podejmowanymi dotąd działaniami rozwiązującymi 

problemy społeczne: 

Mimo składanych we wszystkich zespołach deklaracji o współpracy instytucji w 

gminach, działania wspólne są relatywnie rzadkie. To znaczy podejmowane są tylko w 

odniesieniu do wybranych problemów. Widać to doskonale na przykładzie działań zespołów 

interdyscyplinarnych pracujących z rodzinami, w których wystąpiła przemoc – tu ustawowo 

wymuszono współpracę różnych instytucji i jest ona w tej formie jest ona podejmowana. 

Natomiast w większości gmin taki wzór działania nie jest przenoszony do innych sfer: inną 

deklarację usłyszeliśmy jedynie w gminie Wodzisław i gminie Łopuszno, gdzie działające w 

podobnej formule zespoły starają się rozwiązać inne problem społeczne (odpowiednio: do  

rodzin wieloproblemowych bez przemocy, do rodzin z problemem alkoholowym).  

W pozostałych przypadkach mamy do czynienia raczej z działaniami współbieżnymi. 

Adresatami działań są osoby z tego samego środowiska, ze względu na specyfikę instytucji 

oddziałujących na rodzinę/osobę, działania kierowane do rodzin nie powielają się, ale też nie 

stanowią elementów spójnego, przemyślanego planu pomocy. Jest to raczej mozaika działań. 

Brakuje przy takim podejściu możliwości refleksji nad tym, w jakim stopniu działania te się 

wzajemnie uzupełniają, czy wyczerpują potrzeby danej rodziny lub osoby, jakich działań 

brakuje.  

Wreszcie, są też w projekcie takie zespoły, które – mimo deklaracji współpracy – w 

istocie działają osobno. Instytucje nie mają wiedzy lub wiedza ta jest ograniczona, co robią inne 

podmioty, z jakim skutkiem, do kogo kierują pomoc, w oparciu, o jakie zasoby. Poza tym, że 

każe to powątpiewać w możliwość skutecznego działania, to dodatkowo ma to również efekt 

uboczny w postaci poczucia osamotnienia w działaniu przedstawicieli poszczególnych 

instytucji i nasilającego poczucia nierozwiązywalności problemów, z którymi zmagają się 

mieszkańcy gminy.  

Ad 2) charakter podejmowanych działań: 

W części gmin działania mają charakter niemal wyłącznie biernej pomocy. Dzieje się 

tak w Bogorii i w Mircu. Tu bardzo niskie jest przekonanie o możliwości oddziaływania na 



 

 

postawy osób objętych pomocą. Dominuje poczucie niemożności i bezsilności, które 

wzmacniają także rozwiązania systemowe – np. z Mircu zarzucono praktykę zawierania  

kontraktów socjalnych, ponieważ „i tak nie można odmówić pomocy”.  

Z kolei w Wodzisławiu, Oksie, Łoniowie, Bodzechowie działania, które wymuszają 

zmianę postaw osób objętych pomocą to uzupełnienie pomocy biernej. Sięganie po aktywne 

formy pomoc społeczna są tu warunkowane przeświadczeniem zaangażowanych instytucji o 

szansie na powodzenie takich działań. Kierowana jest ona więc przede wszystkim do dzieci i 

młodzieży oraz do części rodzin wieloproblemowych. Nacisk jest przesunięty z typu pomocy 

(bierna vs. aktywna) na jej kompleksowość. Badani przyznają, że nie zawsze możliwe jest 

osiągniecie takiego efektu. Przykładem może być pomoc dla dzieci: objęte są 

intensywniejszymi działaniami dopóki są pod opieką szkoły lub placówki opiekuńczo-

wychowawczej, zakończenie edukacji, powrót z placówki do rodziny oznacza dla nich często 

regres. Oznacza to, że praca z dziećmi bywa oderwana od pracy z rodziną lub inna jest ich 

intensywność, tempo postępów, skuteczność.  

Tylko w gminach położonych centralnie – w powiecie kieleckim – przeważa 

przekonanie o konieczności mobilizowania osób i rodzin do uruchomienia ich potencjału, a nie 

tylko oferowanie im pomocy.  

Ad 3) orientacja czasowa podejmowanych działań: 

W odniesieniu do większości problemów działania nakierowane są na rozwiązanie 

problemów już zaistniałych. Jedyną sferą, w której pojawiają się działania wyprzedzające są 

problemy osób starszych. To efekt obserwacji, że problem jakości życia seniorów jest coraz 

większy i przewidywania, że będzie się on nasilał poszukiwane są działania, które nie tylko 

dziś, ale i w przyszłości pozwolą na ich większą społeczną integrację oraz dostęp do usług 

społecznych. Przejawia się to np. w planowaniu wykorzystania infrastruktury w taki sposób, 

żeby mogło z niej korzystać więcej osób niż obecnie jest tym zainteresowanych. 

Do pewnego stopnia, takie perspektywiczne myślenie jest obecne także w działaniach 

kierowanych do dzieci i młodzieży – badani mają świadomość, że dzieci wychowywane w 

kulturze ubóstwa, będą powielały w przyszłości taki sam styl działania. W części gmin  

podejmowane są w związku z tym działania, które dają szanse na wymodelowanie innych 

zachowań – powstają świetlice środowiskowe, organizowany jest czas dla dzieci i młodzieży 



 

 

(Bieliny) lub działają pedagodzy podwórkowi (Bodzechów), organizowane są wyjazdy dla 

dzieci z takich rodzin lub półkolonie (Oksa). 

W przypadku innych grup – osób niepełnosprawnych, rodzin z dysfunkcjami – 

podejmowane działania mają charakter reaktywny, pojawiają się w odpowiedzi na problemy 

obserwowane w danym momencie. 

Ad 4) sposób reakcji na problem: 

Przeważają działania, których celem jest zmniejszenie nasilenia problemów. Dzieje się 

tak przede wszystkim dlatego, że przyczyny traktowane są jako systemowe (związane z 

poziomem rozwoju regionu, przemianami gospodarczymi, procesami demograficznymi). 

Tylko w (rzadkich) przypadkach, gdy podejmowane są kompleksowe działania aktywizacyjne 

kierowane do całego otoczenia (np. zarówno rodziców, jak i dzieci w rodzinach 

wieloproblemowych) docieka się źródła problemu na poziomie mikrospołecznym lub 

indywidualnym. 

Podsumowując, wydaje się, że zachodzi relacja między typem podejmowanej 

współpracy a poziomem skuteczności działań zaradczych. Silniejszej współpracy towarzyszy 

większe przekonanie o skuteczności. 

Ocena skuteczności 
Typ działań 

wspólne współbieżne osobne 

Wysoka 
Bieliny 

Łupuszno 
Bodzechów - 

Umiarkowana Wodzisław Łoniów Oksa 

Niska - Mirzec Bogoria 

 

  



 

 

 

4. Doświadczenie współpracy 

Na ogół głównym inicjatorem działań jest ośrodek pomocy społecznej. To on, z racji 

zadań, na co dzień podejmuje działania dla różnych grup mieszkańców i rozwiązuje problemy 

społeczne. Wokół tej instytucji lokują się działania innych, z którymi ma/musi mieć 

bezpośrednią styczność: policji, kuratorów sądowych, PCPR, placówek opiekuńczo-

wychowawczych, domów pomocy społecznej, banków żywności (tu włączają się organizacje i 

stowarzyszenia mieszkańców). W części gmin w działania te włączane są szkoły lub – rzadziej 

– ośrodki zdrowia.  

Na marginesie działań znajdują się sądy. W większości gmin współpraca z ośrodkiem 

zdrowia, często także ze szkołami, jest marginalna. Badani mieli poczucie, że władze gminy są 

pozytywnie nastawione do ich działań, ale tylko pojedynczo formułowano opinie, że stanowią 

istotne wsparcie dla tych działań lub je inicjują (Bieliny). Z drugiej pojawiła się także opinia 

(pojedyncza), że przedstawiciele samorządów nie chcą podnosić swojej świadomości – w 

sytuacji, gdy mają taką możliwość delegują w swoim imieniu przedstawicieli ośrodków 

pomocy społecznej (Mirzec).  

Podobnie wygląda rola parafii – jest to miejsce wykorzystywane do przekazywania 

informacji mieszkańcom, w niektórych gminach parafia włącza się w wybrane działania (np. 

świąteczne paczki dla ubogich rodzin), ale nie inicjuje żadnych działań pomocowych. 

W większości gmin nie znaleziono też możliwości włączenia w różne działania 

ośrodków kultury lub bibliotek publicznych. Doświadczenia nielicznych (Łopuszno) wskazują 

na to, że mogą one aktywnie uczestniczyć w procesach włączania społecznego osób narażonych 

na marginalizację. Na ogół jednak takiej roli nie podejmują. Ośrodki kultury w większości 

przygotowują ofertę działań kierowaną wyłącznie do dzieci i młodzieży i mimo dużego 

potencjału (zasoby lokalowe, kadrowe) nie włączają się (i nie są brane pod uwagę jako partner 

działań) do działań na rzecz mieszkańców.  

Współpraca instytucji i innych podmiotów w gminach polega na: 

 Wymianie informacji 

 Wspólna analiza poszczególnych przypadków (Wodzisław) 



 

 

 Konsultacje (Bieliny), Wymiana pomysłów na możliwe rozwiązania (Wodzisław) 

 Ustalaniu indywidualnych planów pomocy (Łopuszno), wspólne poszukiwanie 

rozwiązań (Wodzisław) 

o Przenoszeniu wzorów działań, które się sprawdzają (zespoły 

interdyscyplinarne) do innych obszarów (Wodzisław) 

 Wspólne interwencje w rodzinie 

 Wspólne działania na rzecz integracji społeczności, włączające osoby izolowane lub 

narażone na marginalizację (Łoniów, Bieliny) 

 Wspólne działania prewencyjne – służące podnoszeniu świadomości mieszkańców 

(Mirzec) 

 Wspólna rekrutacja osób do inicjowanych przedsięwzięć 

 Wymiana usług – jedna instytucja wykonuje prace niezbędne drugiej, w zamian za to, 

że beneficjentami działań tej drugiej są jej podopieczni 

 Prowadzenie działań łączonych (np. w Łopusznie są to działania WTZ i ŚDS) 

 Praca zamienna lub równoległa różnych instytucji z tą samą osobą (informowanie o 

rezultatach „partnerów”) 

 Wspieranie innych własnym zasobami 

Współpracę oceniano we wszystkich zespołach jako harmonijną. Tylko w dwóch 

przypadkach (gmin najbardziej aktywnych) pojawiły się głosy, że współpraca mogłaby mieć 

nieco inny charakter. W Bielinach, gdzie pojawiło się oczekiwanie większego wsparcia ze 

strony partnerów dla gminnego centrum koordynującego rozwiązywanie problemów 

społecznych i rozwój gminy. W Łopusznie pojawił się też głos domagający się, żeby pomoc ze 

strony jednej instytucji przyjmowana była z większą wdzięcznością, a nie przyjmowana jako 

oczywista i należna.  

  



 

 

5. Potrzeba współpracy 

Wszyscy badani, niezależnie od dotychczasowych doświadczeń i aktywności deklarują, 

że rozumieją wagę współpracy dla skutecznego rozwiązywania problemów społecznych. 

Zgodnie też wyrażają potrzebę dalszej współpracy.  

Warto jednak zwrócić uwagę, że dla wielu osób może to oznaczać kontynuację już 

podejmowanych wspólnie z innymi działań, niezależnie od ich skuteczności charakter, cele i 

skutki współpracy rzadko poddawane są refleksji. Przykładem ilustrującym tę tezę mogą być 

wypowiedzi przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, zwłaszcza w gminach położonych 

peryferyjnie – wyłania się z nich obraz PUPu, który działa niemal wyłącznie reaktywnie, ale 

nie w oparciu o własne diagnozy problemu, ale w oparciu o sygnał z gminy (gotów jest do 

podejmowania działań aktywizacyjnych, o ile gmina zauważy potrzebę i wskaże grupę osób, 

która miałaby być takim działaniami objęta). 

Badani niechętnie nazywają to, co dzięki współdziałaniu z innymi zyskują lub mogliby 

zyskać. Szczególnie ma to miejsce w gminach, w których dotychczasowa współpraca ma raczej 

charakter deklaratywny lub sprowadza się do rutynowych i niezbędnych działań (to znaczy 

instytucje i organizacje komunikują się ze sobą w sprawach, w których jest to niezbędne, ale 

nie podejmują inicjatywy). Tutaj też pojawia się opinia, że współpraca z innymi, to także szansa 

zmniejszenia wysiłku własnego i swojej instytucji. 

Dopiero w gminach, gdzie doświadczenie współpracy jest intensywniejsze (nawet jeśli 

nie w pełni wykorzystuje lokalne możliwości) jest ono poddawane ocenie. W tych miejscach 

(np. w Bielinach, Bodzechowie, Łoniowie, Łopusznie) spotykamy się z opiniami, że 

współpraca jest potrzebna, bo dzięki niej: 

 można wymieniać się kompetencjami 

„(…) jak ja nie umiem pisać projektów, to zrobi to pani Ania. Ona to napisze, bo jest 

specjalistką, wie, jakie są kryteria, a mnie łatwiej jest realizować (…) przy małej licznie 

pracowników, nie da się, żeby wszyscy byli wykształceni na wszystkich 

płaszczyznach.” 

 można wykorzystać zasoby dostępne w różnych organizacjach i instytucjach 



 

 

 uproszczone jest podejmowanie działań – jest gładsza i szybsza, gdy instytucja zyskuje 

twarz konkretnej osoby, z którą się współpracuje 

 łatwiejsze jest komunikowanie potrzeb, oczekiwań, ograniczeń i możliwości 

 korzystają mieszkańcy – wsparcie jest szersze (pomoc kompleksowa, włączane są różne 

formy pomocy równolegle). 

6. Bariery współpracy 

Skoro badani mają potrzebę współpracy, a jednocześnie jest ona bardzo zróżnicowana 

tak pod względem formy, jak i skuteczności, warto przyjrzeć się temu, co ją blokuje lub może 

blokować.  

Badani wśród barier hamujących lub utrudniających współpracę wymienili: 

 braki kadrowe, skutkujące: 

o przeciążeniem pracowników  

o większym wysiłkiem do zmotywowania się do angażowania się w 

działania, zwłaszcza dodatkowe, przekraczające niezbędne minimum, 

o brakiem czasu na dodatkowe działania – te same osoby włączane są w 

różne działania 

o skupieniem na bieżących zadaniach 

o tym, że do zadań wspólnych bywają wyznaczone osoby przypadkowe 

(za taką uważała się delegatka PCPR w jednej z gmin) 

 nadmiar pracy biurokratycznej – w tym wielokrotnym sprawozdawaniem tych 

samych działań i faktów na skutek braku zintegrowanego systemu gromadzenia 

danych (różne instytucje wymagają innych zliczeń tych samych danych, wg 

badanych wystarczyłoby, żeby do systemu komputerowego wprowadzane były 

surowe dane, z których instytucje wyższych szczebli mogłyby generować sobie 

raporty wedle potrzeb) 

 rotacja kadr w instytucjach, z którymi podejmowana jest współpraca 

 braki instytucjonalne – brak instytucji lub specjalistów (terapeutów 

psychologów, itd.) 



 

 

 formalizacja (omijana po zawiązaniu bliższej współpracy – działania są 

podejmowane zanim dokumenty przejdą wymagany obieg) 

 braki lokalowe/brak zaplecza infrastrukturalnego (na dodatkowe działania – 

kawiarenkę, klub) 

o taki problem sygnalizowano w kilku gminach (Łopuszno, Łoniów, 

Bogoria) – niezależnie od tego, czy i jak wykorzystywane są już 

istniejące miejsca (ośrodki kultury, świetlice, ośrodek sportu, szkoły, 

remizy) 

 brak współpracy ze strony społeczności lokalnej (nieuważność, nieświadomość 

problemów, niechęć do informowania o zauważanych problemach), która 

powoduje, że jacyś mieszkańcy są „przeoczeni” przez współpracujące 

instytucje, 

 brak zrozumienia osób decyzyjnych w instytucjach dla potrzeby współpracy – 

kierowanie się „instytucjonalnym egoizmem” (dyrektor/kierownik instytucji 

decyduje o tym, na ile korzystne dla jego organizacji i jego pracowników udział 

we wspólnych działaniach) – to sygnał z Łoniowa. 

Znacząco więcej barier współpracy dostrzegano w gminach, w których jest ona bardzo 

ograniczona (np. w Bogorii). Tutaj wcześniejszą listę barier uzupełniają jeszcze: 

 brak inicjatywności – ciężar inicjowania działań przeniesiono na jedną lub dwie 

instytucje, 

 brak wiedzy o tym, co robią inni, 

 brak (pogłębionej) wiedzy o tym, jakie są faktyczne problemy gminy, 

wymagające rozwiązania, 

 podzielane przekonanie o trudności (a nawet niewykonalności) trafnej diagnozy 

problemów własnymi siłami, 

 brak zasobów finansowych na działania inne niż obowiązkowe, 

 brak centrum decyzyjnego – osób, które koordynowałyby taką współpracę 

Są wśród badanych zespołów i takie, które nie widzą istotnych barier współpracy. Tak 

jest np. w Oksie, w której podkreślano, że ze względu na małą wielkość społeczności i 



 

 

niewielką liczbę instytucji, te które tam funkcjonują niejako „skazane” są na współistnienie i 

zajmowanie się tymi samymi problemami. Wyraźnie dominowało tu przekonanie, że im więcej 

instytucji ma styczność z daną rodziną, tym lepiej rozpoznane są jej problemy i tym łatwiej o 

uruchomienie pomocy. Jest to jednak – w naszej opinii – pomoc współbieżna, a nie wspólna. 

Fakt, że różne instytucje kierują działania do tej samej rodziny nie jest współpracą, jeśli nie są 

one wspólnie skoordynowane i nie składają się we wspólnie wypracowany plan pomocy. Przy 

takim definiowaniu bezproblemowej współpracy, łatwiej o przeoczenie ważnego aspektu, który 

zdecyduje o skuteczności pomocy, łatwiej też o potencjalne frustracje samych działających 

(gdy pracujemy z dzieckiem, a inne instytucja nie czyni postępów we współpracy z rodzicami, 

itp.). 

7. Oczekiwania wobec siebie, swoich zadań i kompetencji 

Badani mieli trudność ze sformułowaniem otwarcie wzajemnych oczekiwań, ponieważ  

pośrednio wskazują one na deficyty i bariery już podejmowanych działań. Tak też należy 

odczytywać ich deklaracje. 

Wśród sformułowanych oczekiwań pojawiły się: 

 wspólne szukanie nowych rozwiązań problemów, 

o rozszerzenie działań na nowe sfery lub kategorie osób, 

o zmiana jakości pomocy dla wybranych grup, 

 wspólne znalezienie nowej formuły współpracy, która pozwoliłaby na faktyczne 

wsparcie dotychczasowych inicjatorów działań, 

o wypracowanie wspólnych wzorców i sposobu kontaktu 

 otwartość na nowe pomysły, 

 uaktywnienie instytucji/podmiotów dotąd na marginesie (różnych, zależnie od gminy) 

i skuteczne włączenie jej/ich do współpracy, co ma pozwolić pokonać bariery 

finansowe i infrastrukturalne (są różne w różnych gminach: sądy w Bodzechowie, OSP 

w Bogorii, ośrodek zdrowia w Bielinach, świetlica terapeutyczna i jej pedagogowie 

podwórkowi w Bodzechowie) 

 gotowość do działania, 



 

 

 poznanie katalogu działań stosowanych przez inne instytucje, lepsze poznanie metod 

działania poszczególnych instytucji 

 dokładne rozpoznanie problemów osób, do których ma być kierowana pomoc. 

Warto zwrócić uwagę, że tam, gdzie dotąd współpraca była niewielka lub sprowadzała się do 

wymaganego prawem minimum (istnienie GKRPA lub zespołów interdyscyplinarnych) 

formułowano oczekiwanie, że do takiej – koordynowanej przez kogoś – współpracy w ogóle 

dojdzie. Taki przypadek obserwujemy w gminie Mirzec, gdzie podejmowane dotąd działania 

mają w dużej mierze charakter rutynowy, reaktywny  interwencyjnej i – podobnie jak w Bogorii 

lub Oksie – mało jest działań aktywizujących (tutaj także przy jednocześnie nie bardzo 

wnikliwej diagnozie istoty problemów). W Bodzechowie i Oksie wobec obserwacji o naturze 

dotychczasowych działań chciano by, żeby kontakt między instytucjami był głębszy. Podobnie 

dzieje się w gminie Bogoria, w której pojawiło się także nieukierunkowane oczekiwanie co do 

koordynacji takich działań – nieukierunkowane, bo badani nie wiedzą jaka instytucja z już 

istniejących powinna wziąć odpowiedzialność za to zadanie, woleliby, żeby powstał nowy 

podmiot utworzony przez gminę. 

Prowadzi to do konkluzji, że to, jak formułowane są wzajemne oczekiwania zależy od 

wzajemnej znajomości zasobów (do których włączamy także doświadczenia prowadzonych 

dotąd działań) potencjalnych partnerów. Mamy więc przypadek gmin o bardzo wysokiej 

aktywności – jak Bieliny i Łopuszno – i te oczekują przede wszystkim uruchomienia przez 

partnerów takich zasobów, które sprawią, że otworzą się nowe możliwości działań i nowe 

formy współpracy, możliwość eksperymentowania wymagające otwartości partnerów. W tych 

miejscach silniej akcentowano potrzebę wyjścia poza dotychczasowe działania nie dlatego, że 

ich brakuje, ale raczej dlatego, że dominuje tu poczucie, że można by osiągnąć jeszcze więcej. 

Tak, gdzie doświadczenie współpracy było związane z prawnie narzuconym obowiązkami, a 

główny ciężar rozwiązywania problemów społecznych spoczywał na ośrodku pomocy 

społecznej tam pojawia się oczekiwanie, że będzie on inaczej rozłożony. 

 

  



 

 

8. Możliwości wykorzystania aktualnych zasobów do zbudowania 

Modelu Kooperacji 

Zasoby partnerów tworzących zespół są w ich ocenie następujące: 

 Cechy kadr rozwiązujących problemy społeczne gminy: 

o Względna stabilność kadr 

o Wysokie kwalifikacje kadr 

 Doświadczenie w działaniu 

o Różnorodność instytucjonalna, doświadczeń, podejścia do problemów 

 Doświadczenie współpracy 

 Dobra znajomość problemów gminy (też na poziomie indywidualnym) 

o Wyczulenie na potrzeby artykułowane przez samych potrzebujących 

 Dobra wzajemna znajomość osób działających na rzecz gminy – bezpośrednie, a nie 

formalne relacje osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych 

o Otwartość we wzajemnych kontaktach (Bodzechów) 

 Potrzeba szukania nowych rozwiązań 

 Entuzjazm i przekonanie o konieczności współpracy 

o Pozytywne nastawienie do projektu 

o Zaangażowanie  

o Motywacja do działania i chęć zmiany 

 Gotowość do włączania się w działania wyrażana przez różne instytucje 

o Otwartość na włączanie nowych osób i organizacji, których potencjał nie był 

dotąd wykorzystany 

o Zdolność do krytycznego spojrzenia na dotychczasowe działania (Łopuszno) 

 Przyzwolenie dla przenoszenia sprawdzonych wzorów działania z innych gmin lub z 

jednej sfery do innej – gotowość uczenia się 



 

 

 Wsparcie i zrozumienie problemów i podejmowanych działań naprawczych przez 

władze gminy (Bieliny, Bodzechów). 

W różnych gminach, badani mieli większą lub mniejszą łatwość nazywania swoich 

atutów. Z zadaniem tym nie miano problemu w tych gminach, w których podejmowane 

działania są liczne i angażują (faktycznie, a nie symbolicznie) różne podmioty i gdzie 

doświadczenie współpracy jest w związku z tym autentyczne. W takie sytuacji były takie gminy 

jak Bieliny, Łopuszno. Największą trudność miały gminy, gdzie dominuje poczucie 

niemożności rozwiązania palących problemów ze względu na ich strukturalny charakter i cechy 

gminy: Bogoria, Łoniów, Oksa, Mirzec, Bodzechów. W tych ostatnich jako atut wskazywano 

raczej postawy wobec wspólnych działań (otwartość, entuzjazm, chęć uczenia się) niż 

wypracowany już zasób doświadczeń. 

  



 

 

9. Podsumowanie. Pomysły na zorganizowanie kooperacji na rzecz 

efektywnego pomagania 

W większości zespołów nie artykułowano wyobrażeń na temat tego, jak należałoby 

zorganizować kooperację na rzecz efektywnego pomagania. Wynika to głównie z momentu, w 

jakim prowadzone było badanie (faza początkowa projektu), ale także fakt, że było ono 

połączone z warsztatami realizowanymi w ramach projektu. To połączenie – chociaż miało 

ogromną zaletę w postaci ułatwienia uczestnikom projektu udziału w badaniu – miało także tę 

wadę, że determinowało wyobrażenia o tym, na czym miałaby polegać współpraca.  

Z dyskusji z badanymi wyłoniło się kilka wizji (na ogół niezbyt konkretnych): 

1) kooperacja powinna obejmować podmioty, które dotąd były angażowane 

okazjonalnie lub tylko symbolicznie – zadaniem zespołu powinno być znalezienie 

problemu, które daje szansę na włączenie różnych instytucji, organizacji i osób i 

motywowanie ich do wykorzystania swoich zasobów/potencjału dla skutecznego 

rozwiązania problemu (Bieliny, Łoniów), 

2) jednym z celów kooperacji powinno być gromadzenie, przetwarzanie i wymiana 

informacji o działaniach prowadzonych przez inne podmioty wraz z oceną ich 

efektów, żeby można było powielać działania, które okazały się najbardziej 

skuteczne (Bodzechów), 

3) w wyniku kooperacji powinno powstać gminne centrum koordynujące działania na 

rzecz rozwiązywania problemów społecznych, do jego zadań należałoby: 

diagnozowanie problemów, koordynacja współpracy różnych podmiotów, 

włączanie i motywowanie do działań liderów lokalnych (organizacje i osoby), 

podejmowanie działań aktywizacyjnych (Bogoria), 

4) kooperacja powinna służyć „szukaniu nowych rozwiązań starych problemów”, 

pomysł ten powinien mieć charakter kompleksowy (polegający na różnych 

narzędziach dostępnych różnym podmiotom) i po przetestowaniu powinien dawać 

szanse na upowszechnienie (Łopuszno, Wodzisław) 

5) dla zapewnienie skuteczności działań, zespół musi znaleźć bazę lokalową dla 

gminnych inicjatyw (Łopuszno) 



 

 

6) wypracowane rozwiązanie musi być dostępne dla danej grupy osób, niezależnie od 

wewnętrznego zróżnicowania tej grupy (Oksa). 

 


