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Podmioty i możliwy zakres kooperacji:

Podstawowymi podmiotami modelu kooperacji będą powiaty i gminy
działające poprzez swe jednostki takie jak powiatowe centra pomocy rodzinie
oraz gminne ośrodki pomocy społecznej.

Dodatkowo będą nimi inne gminne i powiatowe jednostki organizacyjne m.in.:
szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy czy
instytucje takie jak sądy i policja.

Ponadto współpraca będzie realizowana z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami w zależności od potrzeb, charakteru sprawy, problemu.



Jeśli chodzi o podstawy prawne współpracy tych pomiotów można wskazać
bądź to przepis prawa, który daje podstawę i jednocześnie zobowiązuje dany
podmiot do przedmiotowej współpracy, bądź porozumienie a więc
oświadczenie woli/zgodę danego podmiotu w zakresie podjęcia i realizacji
powyższej współpracy.

Postawą prawną współpracy między wskazanymi wyżej podmiotami
wynikającą z przepisów prawa będzie art.2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym pomoc społeczną organizują
organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie,
na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.



Inne szczegółowe przepisy prawa, które przewidują współpracę wyżej
wymienionych podmiotów w zakresie objętym Modelem Kooperacji:
1. Powiat – może działać w oparciu art. 19 pkt. 16 ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z którym do zadań własnych
powiatów należy podejmowanie innych działań wynikających z
rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

2. Podobna regulacja prawna jest w odniesieniu do Gminy – Gmina może
działać w oparciu o 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych



Inne szczegółowe przepisy prawa, które przewidują współpracę wyżej
wymienionych podmiotów w zakresie objętym Modelem Kooperacji:

3. co do instytucji rodzinnych, placówek wychowawczych, placówek
terapeutycznych – art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którymi, obowiązek wspierania
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym
ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na
organach administracji rządowej. Obowiązek powyższy jednostki samorządu
terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności
we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami
pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a
także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami
społecznymi,



Inne szczegółowe przepisy prawa, które przewidują współpracę wyżej
wymienionych podmiotów w zakresie objętym Modelem Kooperacji:

4. co do Policji – art. 1 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
zgodnie z którym do podstawowych zadań Policji należy inicjowanie i
organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w
tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi;
5. co do Sądów - § 219 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23
grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych zgodnie z
którym Sędzia, asesor sądowy oraz sąd rodzinny współpracują z organami,
instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się na danym terenie
problematyką rodziny, dzieci i młodzieży, sprawami oświaty i wychowania oraz
zdrowia.



Inne szczegółowe przepisy prawa, które przewidują współpracę wyżej
wymienionych podmiotów w zakresie objętym Modelem Kooperacji:

6. co do Kuratorów sądowych – art.11 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
kuratorach sądowych – zgodnie z którym zawodowy kurator sądowy
obowiązany jest do współpracy z właściwym samorządem i organizacjami
społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem,
resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku
otwartym;



Inne szczegółowe przepisy prawa, które przewidują współpracę wyżej
wymienionych podmiotów w zakresie objętym Modelem Kooperacji:

7. co do Powiatowego Urzędu Pracy – m.in. art 9 ust. 1 pkt. 12, art. 62a
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy zgodnie z którymi powiatowe urzędy pracy współpracują z gminami w
zakresie:
• upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa

zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach,
• organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych,
• realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, który ma za zadanie

aktywizację zawodową i integrację społeczną bezrobotnych, oraz
• zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;



Inne szczegółowe przepisy prawa, które przewidują współpracę wyżej
wymienionych podmiotów w zakresie objętym Modelem Kooperacji:

8. co do organizacji pozarządowych– art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wskazuję iż organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze
zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie
m.in.
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
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