
 

 

STRATEGICZNE OSOBY W MODELU – DORADCA/PRACOWNIK ROPS, 

ANIMATOR PCPR I GOPS  

 

Model Kooperacji ma na celu realizację współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 

społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa. Zakłada kooperację zarówno w układzie horyzontalnym, jak  

i wertykalnym. Przyjęto założenie, że na każdym poziome: wojewódzkim, powiatowym, gminnym 

występuje osoba funkcyjna, odpowiedzialna za organizację pracy w układzie poziomym i pionowym 

oraz za wzajemną współpracę.  

W Modelu Kooperacji kluczowe osoby, pełniące określone funkcje to: 

- doradca/pracownik ROPS,  

- animator PCPR 

- animator GOPS.  

 

Wybrane zadania doradcy/pracownika ROPS: 

 Jest odpowiedzialny za prowadzenie działań Modelem Kooperacji w województwie 

 Przedstawia i promuje ideę pracy Modelem Kooperacji (m.in. organizuje spotkania dla dyrektorów, 

pracowników PCPR, wójtów, starostów, radnych), 

 Dba o procedury Modelu,  

 Współpracuje z organami samorządowymi i ich jednostkami, 

 Koordynuje działania animatorów powiatowych (m.in. organizuje spotkania w ROPS lub 

w terenie),  

 Ułatwia animatorowi powiatowemu kontakt z właściwymi instytucjami i organizacjami, 

 Monitoruje działania poszczególnych Zespołów, pełniąc rolę łącznika pomiędzy PZK, 

 Szkoli i bierze udział w spotkaniach Zespołów, sesjach rady powiatu i gminy (m.in. inspiruje 

dobrymi praktykami PZK oraz podmioty zaangażowane w Model), 

 Zapewnia wsparcie specjalistów, organizuje szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem Zespołów 

(również w ramach Szkoły Kooperacji), prowadzi szkolenia podstawowe SZKOŁY KOOPERACJI 

 Pomaga w organizacji superwizji i coachingu, 

 Tworzy bazę specjalistów i dobrych praktyk, 

 Prowadzi platformę edukacyjna, wspólnie z prac. informatykiem przekazuje dostęp do platformy, 

wspiera w zarządzaniu treściami na platformie PZK oraz animatorom. 



 

 

 Prowadzi i uaktualnia wojewódzką listę aktywności i usług, 

 Gromadzi i analizuje dane ewaluacyjne z prac Partnerskich Zespołów Kooperacji, 

 Organizuje spotkania podmiotów wojewódzkich, współdziała z przedstawicielem zarządu 

województwa i dyrektorem ROPS w sprawie budowania polityki społecznej, Modelu Kooperacji na 

terenie województwa. 

 

Wybrane zadania animatora PCPR: 

 Ustala zakres pracy Modelem Kooperacji z poszczególnymi gminami i zgłasza wdrażanie Modelu 

Kooperacji do ROPS,  

 Organizuje (m.in. ustala skład), uczestniczy w spotkaniach Zespołu i koordynuje pracę 

międzyinstytucjonalną w gminach i w powiecie,  

 Nawiązuje kontakt i współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi (funkcjonującymi 

na terenie powiatu, istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa), 

 Wprowadza przedstawicieli kluczowych podmiotów do Partnerskich Zespołów Kooperacji, 

 Zarządza komunikacją pomiędzy instytucjami,  

 Wspiera animatorów gminnych, pełniąc jednocześnie rolę łącznika pomiędzy ROPS a Zespołem, 

 Zgłasza osoby/rodziny wymagające wsparcia ze strony GPZK (dokonuje wstępnej diagnozy, 

analizy potrzeb), 

 Podejmuje bezpośrednią pracę z osobą/rodziną zgłoszoną do GPZK, 

 Dba o procedury i metodykę pracy, 

 Wnioskuje do ROPS o specjalistyczne szkolenia, doradztwo, coacha, superwizję – zgodnie 

z potrzebami, a miarę możliwości sam szkoli i wspiera podmioty, 

 Odpowiada za projekty socjalne na terenie gmin i powiatu, 

 Dokumentuje działania podmiotów PZK, przygotowuje plan harmonogram spotkań, prezentację 

kompetencji podmiotów, wnioski ze spotkań PZK i bazę kontaktową, 

 Identyfikuje zasoby środowiska lokalnego, buduje listę aktywności i usług, 

 Doskonali własny warsztat pracy, 

 Wprowadza dane diagnostyczne i systematycznie uzupełnia informacje o efektach pracy  na koncie 

klienta oraz koncie PZK na platformie Modelu, 

 Uczestniczy w spotkaniach animatorów w ROPS, 

 Reprezentuje Zespół podczas lokalnych wydarzeń, spotkań, 



 

 

 Promuje działania Partnerskich Zespołów Kooperacji w powiecie, współdziała z radnym powiatu 

i gmin w sprawie budowania polityki społecznej, Modelu Kooperacji na terenie powiatu. 

 

Wybrane zadania animatora GOPS: 

 Organizuje – zaprasza do Zespołu, przedstawicieli kluczowych podmiotów – instytucji pomocy 

i integracji społecznej funkcjonujących w gminie, uwzględniając dominujące trudności i potrzeby 

społeczności lokalnej, 

 Koordynuje pracę Partnerskiego Zespołu Kooperacji w gminie, pełniąc jednocześnie rolę łącznika 

pomiędzy animatorem PCPR a Zespołem, 

 Zgłasza/wprowadza osoby/rodziny wymagające wsparcia ze strony Zespołu (dokonuje wstępnej 

diagnozy przypadku – karta oczekiwań, analizy potrzeb), 

 Podejmuje bezpośrednią pracę z osobą/rodziną zgłoszoną do Zespołu, 

 Zarządza przypadkami rodzinnymi, indywidualnymi planami pracy i kontraktami, odpowiada za 

proces pomocy rodzinie i osobie,  

 Wprowadza dane diagnostyczne i systematycznie uzupełnia informacje o efektach pracy  na koncie 

klienta oraz koncie PZK na platformie Modelu, 

 Jest łącznikiem między członkami Zespołu a osobami/rodzinami, jako pracownik kluczowy. 

 Dba o procedury i metodykę pracy, realizacje projektów socjalnych, 

 Buduje wspólnie z animatorem powiatu listę aktywności i usług, 

 Angażuje/motywuje członków Zespołu do pracy na rozwiązaniach, 

 Dokumentuje działania Zespołu na rzecz osób/rodzin i grup na koncie e-platformy Modelu, 

 Monitoruje utrwalone zmiany u osoby/rodziny po zakończeniu wsparcia przez Zespół, 

 Przeprowadzenie ewaluacji pracy z osobą/rodziną,   

 Dba o przyjazną atmosferę podczas prac zespołu, 

 Doskonali własny warsztat pracy, 

 Uczestniczy w spotkaniach animatorów w ROPS, 

 Promuje działania Partnerskich Zespołów Kooperacji w gminie, współdziała z radnym powiatu 

i gmin w sprawie budowania polityki społecznej, Modelu Kooperacji na terenie gminy. 

 

 

 

 



 

 

Istotne są również zadania poszczególnych członków Zespołu. 

 

Wybrane zadania członków powiatowo-gminnego Partnerskiego Zespołu Kooperacji  

 Wspólne planowanie i realizacja pracy zespołu (zgodnie z Porozumiem), 

 Zgłaszanie animatorowi PCPR lub GOPS osoby/rodziny wymagającej wsparcia ze strony Zespołu, 

 Wspólna rekrutacja osób/rodzin/grup – wstępna analiza kart oczekiwań osoby/rodziny,  

 Uczestnictwo na każdym etapie metodycznego działania (od wielowymiarowej diagnozy, przez 

planowanie i realizację, wyznaczenie zadań w kontraktach, projektach socjalnych), 

 Wprowadzanie danych diagnostycznych i systematyczne uzupełnianie informacji o efektach pracy 

na koncie klienta na platformie Modelu, 

 Udział w warsztacie diagnostycznym z udziałem eksperta rodzin i osób/rodzin, które będą objęte 

wsparciem,  

 Współtworzenie listy aktywności i usług powiatowo-gminnych, 

 Inicjowanie nowych form pomocy osobom/rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej (m.in. 

wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, synergia oddziaływań), 

 Monitorowanie utrwalonych zmian u osoby/rodziny po zakończeniu wsparcia przez Zespół,  

 Udział w spotkaniach Zespołu z osobami/rodzinami korzystającymi ze wsparcia, 

 Przeprowadzenie szkolenia tematycznego dla członków Zespołu, 

 Organizowanie spotkań z rodzinami na terenie gminy w celu uzupełnienia informacji nt. potrzeb 

rodzin i ich motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej  

 Prowadzenie warsztatów edukacyjnych-diagnostycznych dla rodzin/osób, 

 Budowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej i multiprofesjonalnej u osób, rodzin, grup  

korzystających ze wsparcia, jak i społeczności lokalnej i władz powiatu, gminy.  

 

Przedstawione wyżej zadania konsultanta ROPS, animatora PCPR, animatora GOPS wskazują, że 

osoby te powinni mieć odpowiednie kompetencje i kwalifikacje: 

 wykształcenie wyższe (kierunkowe), 

 merytoryczne przygotowanie do pracy z osobami/rodzinami z trudnościami w adekwatnym 

funkcjonowaniu, 

 doświadczenie we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi (w zależności od 

funkcji)  na poziomie gminnym, powiatowym lun wojewódzkim, 

 doświadczenie w kierowaniu zespołem lub w pracy w zespole. 



 

 

Na efektywność oddziaływań wpłynie również: 

 wcześniejszy udział w projektach socjalnych i/lub w programach wdrażających innowacyjne 

rozwiązania socjalne,  

 znajomość specyfiki środowiska lokalnego i potrzeb mieszkańców (m.in. korzystnie z aktualnej 

listy aktywności i usług).   

 Rekomendowane jest, aby animator – pracownik PCPR oraz pracownik GOPS byli pracownikami 

od usług, a nie od świadczeń. 

Ze względu na uwarunkowania środowiska wiejskiego (znaczne odległości między gminami oraz 

utrudnienia komunikacyjne) wskazane jest, by animator powiatowy posiadał prawo jazdy (dysponował 

środkiem transportu)1. 

Charakter zadań wymaga również specyficznych kompetencji, w tym m.in.: 

 umiejętności komunikacyjnych, 

 umiejętności w zarządzaniu zespołem, 

 umiejętności logistyczno-organizacyjnych, 

 kreatywności i otwartości na innowacje w pracy z osobami/ rodzinami żyjącymi w ubóstwie 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

                                                           
1 Warunek wskazywany w wypowiedziach członków Partnerskich  Zespołów Kooperacji. 


