
 

 

 

 

  



 

                                                      1 
 

 

 

 

 

 

 

MODEL KOOPERACJI 

W GMINACH WIEJSKICH 
MATERIAŁ DLA REGIONALNYCH OŚRODKÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ 

ORAZ WOJEWÓWDZKICH ZESPOŁÓW KOOPERACJI 

 

 

  
 

 

 

 

 

Rzeszów-Białystok-Kielce-Lublin-Warszawa, Luty 2019 

 

 

 



 

                                                      2 
 

 

 

  

PODZIĘKOWANIA  

  

MODEL KOOPERACJI w Gminach Wiejskich został przygotowany partycypacyjnie i ma 

charakter współautorski. Opracowanie powstało przy współpracy 596 osób z 419 podmiotów pomocy  

i integracji społecznej oraz instytucji działających w sferze ubóstwa i wykluczenia społecznego 

(zaangażowanych w 40 Gminno-Powiatowych Zespołach Kooperacji w województwach: mazowieckim, 

lubelskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim), 27 pracowników wojewódzkich podmiotów 

samorządowych i rządowych makroregionu wiejskiego, 36  profesjonalistów i ekspertów, zatrudnionych  

w Zespołach ds. Modeli przy Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej i Mazowieckim Centrum Polityki 

Społecznej oraz 7-osobowego Komitetu Sterującego. 

Zespół Zarządzający projektem LIDERZY KOOPERACJI pragnie wyrazić wdzięczność 

za wspólną pracę  

w województwie lubelskim: 

Władzom powiatów chełmskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, puławskiego, świdnickiego, 

tomaszowskiego; 

Władzom gmin Cyców, Konopnica, Leśniowice, Spiczyn, Tomaszów Lubelski, Trawniki, Wąwolnica, 

Wólka; 

Animatorom i uczestnikom G-PZK w: Cycowie, Konopnicy, Leśniowicach, Spiczynie, Tomaszowie 

Lubelskim, Trawnikach, Wąwolnicy, Wólce; 

Podmiotom sektorowym z województwa lubelskiego: Sądowi Okręgowemu w Lublinie, Państwowemu 

Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział w Lublinie, Komendzie Wojewódzkiej Policji 

w Lublinie, Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy  

w Lublinie oraz 

Zespołowi ds. Modelu w ROPS w Lublinie: konsultantowi naukowemu, konsultantowi prawnemu, dwóm 

doradcom i specjalistom zatrudnionym w ROPS; 

w województwie mazowieckim: 

Władzom powiatów białobrzeskiego, łosickiego, otwockiego, płockiego, przasnyskiego, węgrowskiego;  

Władzom gmin Radzanów, Sarnaki, Stara Kornica, Wiązowna, Słupno, Przasnysz, Grębków, Stoczek;  

Animatorom i uczestnikom G-PZK w Radzanowie, Sarnakach, Starej Kornicy, Wiązownie, Słupnie, 

Przasnyszu, Grębkowie, Stoczku;  

Podmiotom sektorowym z województwa mazowieckiego: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy  

w Warszawie, Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Sądowi 
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Okręgowemu Warszawa Praga w Warszawie, Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie 

oraz 

Zespołowi ds. Modelu w MCPS w Warszawie: konsultantowi naukowemu, konsultantowi prawnemu, 

czterem doradcom i specjalistom zatrudnionym w ROPS; 

w województwie podlaskim: 

Władzom powiatów augustowskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego sokólskiego, 

wysokomazowieckiego; 

Władzom gmin Kobylin-Borzymy, Kolno, Korycin, Narewka, Nowinka, Piątnica, Szudziałowo, Wysokie 

Mazowieckie; 

Animatorom i uczestnikom G-PZK w: Kobylinie-Borzymy, Kolnie, Korycinie, Narewce, Nowince, 

Piątnicy, Szudziałowie, Wysokiem Mazowieckiem; 

Podmiotom sektorowym z województwa podlaskiego: Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 

Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku, Sądowi Okręgowemu w Białymstoku, Urzędowi 

Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy  

w Białymstoku oraz 

Zespołowi ds. Modelu w ROPS w Białymstoku: konsultantowi naukowemu, konsultantowi prawnemu, 

dwóm doradcom i specjalistom zatrudnionym w ROPS; 

w województwie podkarpackim: 

Władzom powiatów jasielskiego, krośnieńskiego, leżajskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego 

i rzeszowskiego; 

Władzom gmin Iwierzyce, Krempna,  Krościenko Wyżne, Kuryłówka, Ostrów, Przeworsk, Świlcza 

 i Zarzecze;  

Animatorom i uczestnikom G-PZK w: Iwierzycach, Krempnej,  Krościenku Wyżnym, Kuryłówce, 

Ostrowie, Przeworsku, Świlczy i Zarzeczu; 

Podmiotom sektorowym z województwa podkarpackiego: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie, Podkarpackiemu Urzędowi 

Wojewódzkiemu, Podkarpackiemu Oddziałowi PFRON, Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz 

Zespołowi ds. Modelu w ROPS w Rzeszowie: konsultantowi naukowemu, konsultantowi prawnemu, 

dwóm doradcom i specjalistom zatrudnionym w ROPS; 

w województwie świętokrzyskim: 

Władzom powiatów jędrzejowskiego, kieleckiego, ostrowieckiego, sandomierskiego, starachowickiego. 

staszowskiego;  

Władzom gmin Bieliny, Bodzechów, Bogoria, Mirzec, Łopuszno, Łoniów, Oksa, Wodzisław; 

Animatorom i uczestnikom G-PZK w Bieliny, Bodzechów, Bogoria, Mirzec, Łopuszno, Łoniów, Oksa, 

Wodzisław; 
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Podmiotom sektorowym z województwa świętokrzyskiego: Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, 

Kuratorium Oświaty w Kielcach, Sądowi Okręgowemu w Kielcach, Wojewódzkiej Stacja Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kielcach, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach oraz 

Zespołowi ds. Modelu w ROPS Lublin: konsultantowi naukowemu, konsultantowi prawnemu, dwóm 

doradcom i specjalistom zatrudnionym w ROPS. 

 

Za refleksję, uwagi i dobre słowa dziękujemy również Komitetowi Sterującemu projektem 

LIDERZY KOOPERACJI, wszystkim podmiotom, władzom gmin, powiatów i radnym, uczestniczącym  

w konsultacjach założeń Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich. 

 

W imieniu Lidera: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

 

W imieniu Parterów:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach,  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  

oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

 

 

 

 

 

Opracowanie redakcyjne: Anna Tomulewicz i Elżbieta Bielecka 
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(…) 

Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

2 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. 

(…) 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 
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WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 

 

MODEL     MODEL Kooperacji w Gminach Wiejskich 

ROPS     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

GOPS     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

PCPR    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

JST     jednostka samorządu terytorialnego 

PODMIOTY SEKTOROWE   

instytucje powiatowe, gminne, organizacje pozarządowe, istotne  

z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego  

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY SEKTOROWE   

 instytucje samorządowe i rządowe na poziomie  

                                                   wojewódzkim istotne z  punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia  

                                                   społecznego 

WZK  Wojewódzki Zespół Kooperacji, składający się z zespołu ds. modelu  

w regionalnym ośrodku polityki społecznej, przedstawicieli 

wojewódzkich podmiotów sektorowych oraz uczelni wyższych  

PZK  Partnerski Zespół Kooperacji, składający się z wybranych instytucji  

pomocowych i sektorowych (powiatowo-gminnych, realizujących 

wdrażanie Modelu) 

G-PZK   Gminno-Powiatowy Zespół Kooperacji ( jw., ale uczestnicy  

prac nad MODELEM) 

ANIMATOR GOPS pracownik ośrodka pomocy społecznej, odpowiedzialny za 

współpracę z  osobami/rodzinami w ramach Partnerskiego Zespołu 

Kooperacji 

ANIMATOR PCPR  pracownik powiatowego centrum pomocy rodzinie,  

odpowiedzialny za współpracę pomiędzy podmiotami Partnerskiego 

Zespołu Kooperacji 

IPP  Indywidualny Program Pomocowy, zbudowany przez Partnerski 

Zespół Kooperacji we współpracy z osobą/ rodziną, realizowany 

 i monitorowany zgodnie z metodyką zarządzania przypadkiem  
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              WSTĘP  O SZUKANIU ROZWIĄZAŃ  

 

„Jeśli coś działa - rób tego więcej, a jeśli nie działa - rób coś innego” mówi filozofia centralna 

PSR - podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (Szczepkowski, 2010). 

 

W instytucjach pomocy społecznej na poziomie krajowym trwa stałe poszukiwanie nowych, 

efektywnych rozwiązań pomocowych. Ich wynikiem są testowane: rozdzielenie świadczeń od pracy 

socjalnej, standaryzacje usług oraz wiele innych inicjatyw i projektów, powstających  w odpowiedzi na 

aktualne, lokalne potrzeby osób i rodzin oraz oczekiwania zmian wśród samych pracowników. 

Zbudowane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku modele pracy pomocowej nie są już efektywne. 

Społeczności i sami pracownicy pomocy społecznej w gminach wiejskich (Raport, 2018) postrzegają 

siebie jako skutecznych urzędników (80% czasu pracy to administrowanie w pomocy1), a nie jako 

profesjonalistów od pomagania, ukierunkowanych na zmiany w rodzinach, osobach, grupach. 

Rutynizacja, utrata kreatywności i refleksyjności, brak samodzielności w podejmowaniu decyzji 

o pomocy, formalizm w UK, USA, krajach skandynawskich, również dotyka Polski. Strategie 

przeciwdziałania tym mechanizmom to tworzenie zespołów, koalicji, które skutecznie eksponują role 

służb, ich komplementarność i wspólne interesy (…). W Polsce pojawia się ukierunkowanie na 

zespołowość w pracy z rodzinami, co prowadzi do wzrostu skuteczności pomocy (Rymsza, 2012). 

Rozwiązania nie mogą opierać się jednak na interwencyjności2, ale na budowaniu systemowego 

podejścia do zespołowej pracy międzysektorowej. 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, poprzez projekt konkursowy realizowany  

w trzech makroregionach w Polsce, wspólnie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, pragnie 

wesprzeć opracowanie i testowanie oddolnych propozycji rozwiązań systemowych kooperacji służb 

pomocy i integracji społecznej z innymi instytucjami działającymi w sferze ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Specyfika kapitału społecznego, zasobów i lokalnych potrzeb jest zdecydowanie różna  

w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, więc opracowania MODELI KOOPERACJI, jakie 

równolegle powstały są odrębne dla podmiotów z trzech środowisk. Celem wypracowanych MODELI, 

jest wzmocnienie  potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, a przez  

to zwiększenie ich efektywności.  

Przedstawione opracowanie powstało w trakcie pierwszego „kamienia milowego” (wstępnego 

etapu pracy) w projekcie Liderzy Kooperacji, w ramach którego przygotowano propozycję rozwiązań 

dla gmin wiejskich.  

                                                           
1 Cytat z wywiadu z pracownikiem GOPS, podlaskie.  
2 W raportach z badań dotyczących kooperacji, przeprowadzonych w projekcie wskazano, że kooperacja podmiotów ma z 

reguły charakter interwencyjny i doraźny. 
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W pracy nad MODELEM Kooperacji połączono subiektywne doświadczenia i oczekiwania 

oddolne pracowników podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz innych instytucji sektorowych 

dotyczące kooperacji, z obiektywnymi wynikami badań i analiz przeprowadzonych przez ekspertów.  

Pracując w 40 gminno-powiatowych zespołach w pięciu województwach makroregionu 

wiejskiego3, wykorzystano metodykę research study (badania w działaniu), analizę danych zastanych 

wojewódzkich sprawozdań OZPS w ROPS za 2017 rok,  informacje i rekomendacje z raportów badań 

jakościowych nad kooperacją, zleconych przez ROPS-y w 2018 roku w ramach realizowanego projektu. 

Opracowanie uzupełniło doświadczenie dziesięciu doradców, pracujących głównie w terenie 

 z zespołami i animatorami oraz analiza podstaw teoretycznych przeprowadzona przez konsultantów 

naukowych. Konsultanci prawni zadbali o weryfikację założeń MODELU w kontekście aktualnie 

obowiązujących aktów prawnych. 

W przygotowanym MODELU wykorzystano mocne strony, dobre praktyki i rekomendacje 

dotyczące współpracy z wcześniej opracowanych projektów: Schematom STOP, Tworzenie i rozwijanie 

standardów usług pomocy i integracji społecznej, Modelowy Standard Aktywnej Integracji, Kalkulator 

kosztów zaniechania. Wybrane i zasadne elementy znalazły umiejscowienie w założeniach, narzędziach 

lub metodologii MODELU. 

Wstępnie opracowane założeń i schematu MODELU wraz z zadaniami poddano konsultacjom: 

z władzami na różnych poziomach (starosta, wójt, radni) oraz wśród podmiotów pomocy i integracji 

społecznej, które nie uczestniczyły w jego tworzeniu. Były to instytucje gminne, powiatowe, 

wojewódzkie, jak i organizacje pozarządowe, reprezentujące stronę osób i rodzin, korzystających ze 

wsparcia społecznego. 

MODEL (Kooperacji) to kompleksowy zestaw możliwych i/lub koniecznych do wdrożenia 

rozwiązań organizacyjnych, prawnych, metodologicznych; wzorzec, który może być dopasowany do 

specyfiki  lokalnej, możliwości, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, realizowanych zadań oraz 

potrzeb osób, rodzin i grup. Rozumiany może być również jako MODEL zarządzania usługami 

pomocy  i integracji społecznej (Białas, Kadela, 2012). 

Prezentowany MODEL KOOPERACJI W GMINACH WIEJKICH jest schematycznym 

opisem, przedstawiającym potencjalny stan wielowymiarowej i wielosektorowej współpracy. Zawiera 

aspekty, zadania, narzędzia i warunki, które uczestnicy pracy nad nim uznali za ważne dla osiągnięcia 

sukcesu efektywnej współpracy, m.in. wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz 

włączenia społecznego i budowania kompleksowego systemu wsparcia.  

                                                           
3 W okresie lipiec-grudzień 2018 pracowało systematycznie 40 G-PZK, po 8 gminno-powiatowych zespołów kooperacji 

każdym z pięciu województw makroregionu (419 podmiotów). 

Metodyczne działania zespołów odbywały się zgodnie z opracowanymi scenariuszami. G-PZK spotykały się minimum raz w 

miesiącu na 6 godzin z doradcami, konsultantami naukowymi i prawnymi. Zespoły były zawiązane ze zgodą władz powiatów 

i gmin, a pracowały dzięki  zaangażowaniu 80 animatorów, po 40 z pcpr-ów i gops-ów. Wiedza praktyczna uczestników G-

PZK była wzmocniona działaniami edukacyjnymi (dwa dwudniowe szkolenia dot. kooperacji i efektywnych metod pracy z 

rodziną, trzydniowe spotkanie wymiany doświadczeń), a także obiektywnym badaniem zewnętrznym- focusy. Łącznie odbyło 

się 280 spotkań warsztatowych, 21 spotkań konsultacyjnych, 95 szkoleniowych, 40 badań grup fokusowych. Opracowano 6 

raportów z badań, 35 sprawozdań doradczych, 6 opracowań z konsultacji.  
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Wersja MODELU do testowania proponuje konstrukcję systemu kooperacji, składającego się 

z etapów i zadań, przyporządkowanych:  

 władzy samorządowej, 

 podmiotom pomocy i integracji społecznej i ich pracownikom, 

 instytucjom sektorowym istotnym z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego 

w gminach, powiatach i województwie oraz ich pracownikom,  

 osobom, rodzinom, grupom korzystającym ze wsparcia. 

Istotą pierwszego wdrażania, w wybranych gminach wiejskich i powiatach, będzie praktyczne 

zweryfikowanie założeń organizacyjnych, merytorycznych MODELU KOOPERACJI, schematów 

i harmonogramów pracy PZK (partnerskich zespołów kooperacji), narzędzi współpracy z osobami 

i rodzinami oraz dokumentacji (w tym w formie elektronicznej) kooperacji na rzecz podmiotów 

i wielosektorowej współpracy. W konsekwencji testowania zostaną wypracowane ostateczne 

rekomendacje MODELU, które pozwolą na realizację kompleksowego systemu wsparcia w każdej 

gminie wiejskiej, we współpracy z powiatem i samorządem województwa. W trakcie pierwszego 

wdrażania opracowanie, narzędzia i wszystkie dobre praktyki będą udostępnianie na Platformie 

Edukacyjnej Modelu.  

Poniższa praca została podzielona na dwie części i załączniki. 

W pierwszej przedstawiono uzasadnienie dla prezentowanego kształtu MODELU 

KOOPERACJI wynikające z założeń i analiz opracowań naukowych. Wnioski teoretyczne i badawcze 

podlegały weryfikacji w trakcie pracy gminno-powiatowych zespołów, a sugestie odpowiadające 

praktyce i realiom środowiska wiejskiego włączono do konstrukcji MODELU. Dotyczy to między 

innymi zasad kooperacji, integracji usług i podmiotów, pracy zespołowej i jej metodyki, warunków 

budowania zasobów i kapitału społecznego, wdrażania procesu empowerment oraz podejścia opartego 

na mocnych stronach i rozwiązaniach w pracy z osobami, rodzinami i grupami. 

Część druga przedstawia cele, zadania i etapy pracy stojące przed podmiotami, ich pracownikami, 

władzą samorządową oraz osobami, rodzinami, grupami, które będą uczestnikami wsparcia w MODELU. 

Określono w niej: warunki niezbędne do realizacji etapów i  kroków, podziały ról w pracy metodycznej 

zespołu  na rzecz podmiotów oraz na rzecz osób, rodzin, grup; sposoby i narzędzia, które mają wpłynąć 

na wzrost efektów pomagania oraz źródła finansowania MODELU w przyszłości.  

W załącznikach zawarto podstawy prawne współpracy wielosektorowej, propozycje 

dokumentacji dla podmiotów oraz do współpracy z osobami i rodzinami, zadania i kompetencje osób 

strategicznych (doradcy ROPS-ów, animatorzy PCPR-ów i GOPS-ów), metodologię wypracowania 

wojewódzkiej i powiatowo-gminnej listy aktywności i usług, harmonogramy pracy MODELEM oraz 

cele i zadania Platformy Edukacyjnej.  

MODEL KOOPERACJI w Gminach Wiejskich może przynieść wymierne efekty w pomaganiu, 

gdyż: 
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 buduje system, a nie przekazuje jedynie zadania podmiotom pomocy społecznej, 

 wykorzystuje współpracę wertykalną władz w samorządach na poziomie województwa – powiatu 

– gminy w oparciu o ich kompetencje oraz współpracę horyzontalną tworząc 

 z gminno-powiatowych podmiotów Partnerskie Zespoły Kooperacji,  

 „odczarowuje” pomoc społeczną, poprzez działania profilaktyczne, a nie jedynie interwencyjne, 

 podnosi prestiż pomocy społecznej oraz pracownika socjalnego, dzięki stałej obecności władz  

w zespole i promocji pozytywnego wizerunku, 

 wzmacnia podmioty polityk sektorowych i ich pracowników, nie skupia się jedynie na pracy 

 z rodzinami i osobami. 

Kooperacja instytucji, organizacji pozarządowych, władz samorządowych i środowisk 

lokalnych podczas testowania, a potem wdrażania Modelu Kooperacji Gmin Wiejskich oraz 

realizowane działania pomocowe na rzecz i we współpracy z osobami, rodzinami i grupami zapewne 

nie we wszystkich przypadkach zakończą się usamodzielnieniem, a tym samym odłączeniem od pomocy 

społecznej. Jednak edukacja podmiotów oraz osób i rodzin, zmiana postaw z rozwiązywania problemów 

na szukanie rozwiązań, podejście empowerment i zaangażowanie kooperacyjne wystarczą, aby jednostki 

zmotywowane do zmiany sytuacji życiowej znalazły się na drodze do tego celu. 

Utworzony, skoordynowany system współpracy instytucji, ich planowe metodyczne 

postępowanie, wspólna praca na rzecz jednego planu i celu, przy zapewnieniu stałego wsparcia 

doradczego i superwizyjnego w działaniach Partnerskich Zespołów Kooperacji zapewni, zdaniem 

autorów MODELU, już w trakcie testowania, nową jakość pomocy i efektywność wsparcia. 

Zaproponowany skoordynowany system współpracy instytucji, ich planowe metodyczne 

postępowanie, wspólna praca na rzecz wyznaczonego celu, przy stałym wsparciu doradczym 

 i superwizyjnym w działaniach Partnerskich Zespołów Kooperacji zapewni, zdaniem autorów 

MODELU, już w trakcie testowania, nową jakość pomocy i efektywność wsparcia na rzecz włączenia 

społecznego. 

Opracowanie MODELU można traktować jako edukacyjną całość albo praktyczny podręcznik 

dla określonych grup realizatorów. Wojewódzkie podmioty sektorowe oraz regionalne ośrodki polityki 

społecznej pełniące funkcję inspiratora i koordynatora MODELU korzystać będą z całościowej 

propozycji. 

Modułowe opracowanie pozwali na wybranie określonych rozdziałów i podrozdziałów, które 

utworzą trzy dodatkowe celowe wersje, umieszczone na Platformie Modelu: 

a) dla gmin i powiatów, animatorów - rozdział II, podrozdziały 5,6,7, 

b) dla PZK - Partnerskich Zespołów Kooperacji -rozdział II, podrozdziały 6,7,8, 

c) dla władz gminno-powiatowych- rozdział II, podrozdziały 6, 7- jedynie schemat. 

 

 



 

                                                      12 
 

Bibliografia: 

Białas A., Kadela A., (2012), Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie, Warszawa: Wyd. Wrzos.  

Raport z badań ROPS Białystok, 2018, Rozpoznanie potrzeb, trudności i zasobów potrzebnych do budowania 

kooperacji pomiędzy służbami pomocy społecznej, a podmiotami i jednostkami z innych sektorów, Białystok. 

Rymsza M., (red), (2012), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem, Warszawa: 

Instytut Spraw Publicznych. 

Szczepkowski J., (2010), Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, Toruń: Wyd. Edukacyjne AKAPIT. 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. UZASADNIENIE MODELU KOOPERACJI 

W  

GMINACH WIEJSKICH 

 

 



 

                                                      14 
 

 

 

1. KOOPERACJA, WSPÓŁPRACA, PARTNERSTWO  

Anna Kanios 

 

W zależności od dyscypliny naukowej współpraca jest pojęciem bardzo różnie definiowanym 

 i analizowanym, między innymi stanowi przedmiot zainteresowań pedagogiki społecznej, psychologii, 

socjologii, prakseologii. Współpraca rozumiana jest jako pewna forma relacji społecznej dopełniająca 

dialog i niezbędna w procesie wspomagania oraz funkcjonowania społeczności  lokalnych. Pojęcie 

współpracy może być również definiowane jako dobrowolne działanie kilku podmiotów między innymi 

jednostek, grup społecznych, organizacji i stowarzyszeń oraz instytucji, funkcjonujących głównie 

 w obszarze środowiska lokalnego (Szymanowska, 2008, s. 42). 

Współpracę można analizować w aspekcie jej funkcji: poprzez realizację funkcji 

psychospołecznej, rozumianej jako zaspokajanie  istotnych potrzeb egzystencjalnych i społeczno-

kulturalnych społeczności; wychowawczej, oddziałującej na osobowość człowieka  oraz  jego  rozwój  

intelektualny  i  społeczny, a także komunikacyjnej, sprzyjającej przepływowi informacji między ludźmi 

oraz przyczyniającej się do integracji  i  umacniania  wspólnotowości wśród członków społeczności 

(Kawula, 1999, s. 28-30). 

Z kolei M. Winiarski (2006, s. 440) uważa, że o istnieniu współpracy dwu i wielopodmiotowej 

można mówić wówczas, gdy podmioty (osoby lub instytucje) wyznaczają i dążą do wspólnego celu (lub 

celów), uznają siebie za równoważnych partnerów, między podmiotami występuje symetryczna oraz 

pozytywna zależność (poczucie, że powiązania między podmiotami, ich działania budują sukces 

pozostałych uczestników), kierują się wspólną odpowiedzialnością za realizację poszczególnych zadań 

cząstkowych, systematycznością i ciągłością działań oraz uznaniem efektu końcowego za wspólne 

dzieło podmiotów zaangażowanych we współpracę.  

Ewa Jarosz (2008, s. 468) wychodzi z założenia, iż współdziałanie wielosektorowe przynosi 

pozytywne rezultaty zarówno beneficjentom działań, jak i profesjonalistom. Autorka na podstawie prac 

różnych badaczy wskazuje czynniki zwiększające szanse powodzenia współdziałania na rzecz rodzin 

problemowych w środowiskach lokalnych. Do owych warunków autorka zalicza: wspólną wizję 

aktywności wszystkich uczestników działań, uświadamianie sobie przez uczestników działań sensu 

 i celu współpracy oraz korzyści, jakie z niej wynikają, rozumienie swojej roli, jak i roli partnerów we 

współdziałaniu, szacunek dla kompetencji i działań realizowanych przez inne podmioty zaangażowane 

w działania wielosektorowe oraz wzajemne pozytywne nastawienie wobec siebie poszczególnych 

podmiotów. 

Wśród zasad rozwijania współpracy wielosektorowej w środowiskach lokalnych można 

wskazać „wzmacnianie lokalnych zasobów”, rozumiane jako wykorzystywanie zasobów lokalnych (sił  
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społecznych) w działaniach na rzecz rozwiązania problemu. Inną ważną zasadą efektywnego 

współdziałania sektorów powinna być ewaluacja działań (oparta na naukowych podstawach 

metodologicznych) oraz efektów owej współpracy.  

Największe prawdopodobieństwo rozwoju efektywnej współpracy występuje w sytuacji 

niezależności tzn., gdy organizacje nie potrzebują wzajemnie swych zasobów i nie mają konfliktowych 

celów.  B. Hudson (1987, s. 175-182) wyróżnił trzy typy współzależności organizacyjnej: horyzontalną, 

symbiotyczną i wertykalną. Horyzontalna współzależność oznacza rywalizację w zakresie 

pozyskiwania oraz dysponowania zasobami, a symbiotyczna jest oparta na wzajemnie świadczonych 

usługach. W obydwu wypadkach organizacje nie posiadają kontroli nad zasobami potrzebnymi drugiej 

instytucji. Wertykalnie współzależne od siebie organizacje znajdują się w relacjach hierarchicznych i są 

partnerami transakcji związanych z problemami zależności od zasobów. Wymianie i współpracy sprzyja 

najbardziej sytuacja współzależności, gdy realizacja celów jednej organizacji jest efektywniejsza przy 

użyciu zasobów drugiej.  

Można wyróżnić następujące typy współpracy ze względu na inicjatora współpracy i metody jej 

osiągania: 

1. Kooperacyjna, gdy współpraca jest efektem porozumienia, kompromisu, w efekcie negocjacji 

organizacje dokonują ustępstw na rzecz wspólnego działania. 

2.Stymulacyjna, gdy współpracę promuje pośrednio władza lub ustawodawca przez usuwanie 

barier współpracy. 

3.Autorytatywna, gdy władza wymusza na podległych jej organizacjach współdziałanie, 

stosując wszelkie dostępne jej środki (Krzyszkowski, 2008, s. 154-155). 

Współpraca różnych podmiotów (samorządów, jednostek organizacyjnych, instytucji) pozwala 

wypełnić dwie funkcje: diagnostyczną i planistyczną. Funkcja diagnostyczna umożliwia diagnozę 

potrzeb na poziomie lokalnym i regionalnym, zaś funkcja planistyczna pozwala na zwiększenie 

efektywności wykorzystania lokalnych zasobów rzeczowych i niematerialnych poprzez opracowani 

e i wdrażanie odpowiednich strategii i działań zgodnych z wcześniej zdiagnozowanymi przez 

społeczność problemami i potrzebami (Rokoszewski i in., 2008, s. 38).  

Aby współpraca była zadowalająca dla wszystkich partnerów, a także osób, na rzecz których 

jest organizowana, powinna spełniać kilka warunków o charakterze obiektywnym, subiektywnym 

 i organizacyjnym. Pierwszy zależy od otoczenia zewnętrznego, tzn. obecności innych podmiotów 

deklarujących chęć współpracy. Aspekt subiektywny współpracy  zależny jest od osobistych 

doświadczeń osób deklarujących chęć współdziałania, wówczas współpraca oparta jest na wzajemnym 

zaufaniu i kapitale społecznym. Wymiar organizacyjny zależy natomiast od jasno ustalonych zasad 

współpracy i wspólnych doświadczeń (Krzyszkowski, 2008, s. 168). 

Ze współdziałaniem łączy się pojęcie partycypacji społecznej definiowanej jako „uczestnictwo, 

udział (zazwyczaj aktywny) w pracach pewnego zespołu osób, włączanie się jednostki w sprawy grupy, 

szerszej zbiorowości bądź też społeczności lokalnej, współdziałanie jednostki z innymi […].  



 

                                                      16 
 

Z omawianą sytuacją mamy do czynienia z chwilą wystąpienia wspólnych czy też zbieżnych interesów” 

(zob. też Radziewicz-Winnicki, 2009, s.15). 

Założeniami teoretycznymi, na których można oprzeć rozważania dotyczące współpracy 

partnerskiej, są z całą pewnością koncepcje kapitału społecznego. We współczesnej socjologii za 

twórców kapitału społecznego uważani są P. Bourdieu, J. S. Coleman i R. Putnam. Początki rozwoju tej 

teorii datuje się na lata siedemdziesiąte XX wieku. Współcześnie model partnerstwa wpisuje się  

w panujące w świecie mega trendy. Są nimi: odejście od centralizacji na rzecz decentralizacji, od 

pomocy zinstytucjonalizowanej do samopomocy, od demokracji przedstawicielskiej do uczestniczącej 

i od hierarchii do sieci.  

Nową formą współpracy partnerskiej jest partnerstwo lokalne, którego początków, w Polsce, 

należy poszukiwać w procesach integracji europejskiej, popularyzacji idei współpracy samorządów 

 i organizacji pozarządowych. 

Nowoczesne koncepcje rozwoju lokalnego zakładają, że każda społeczność lokalna  posiada 

zasoby umożliwiające jej rozwiązywanie problemów lokalnych, czy szerzej -  wprowadzania zmiany 

społecznej (Rokoszewski i in., 2008, s. 36). Co więcej, budowanie partnerstwa na poziomie lokalnym 

jest pożądane zwłaszcza w regionach marginalizowanych, uznawanych za peryferyjne i mających 

gorsze warunki rozwoju od regionów centralnych (Rokoszewski i in., 2008, s. 40).  

Zdaniem K. Wódz (2005, s. 36), partnerstwo lokalne polega między innymi na wykorzystaniu 

siły kapitału społecznego w podejmowaniu przez władze lokalne innowacyjnych projektów  

w dziedzinie szeroko rozumianych usług społecznych: mieszkalnictwa, pomocy społecznej walki 

 z bezrobociem, ubóstwem, dyskryminacją grup mniejszościowych, a także wspierania 

przedsiębiorczości i rozwoju ekonomicznego społeczności.  

Organizacje uczestniczące w partnerstwie działają na podstawie wspólnie przez siebie 

wypracowanych zbiorowych celów, reguł decyzyjnych, wspólnych zadań oraz działań. Wymagane jest 

też (choć nie zawsze) wspólne zaangażowanie środków własnych. Takie zależności pomiędzy 

partnerami mogą być stałe lub tymczasowe. Zależy to od formy partnerstwa, do których zalicza się: 

sieci, koalicje i federacje. Różnice pomiędzy tymi formami partnerstwa polegają głównie na 

wzajemnym oddziaływaniu partnerów, na wspólnych celach i działaniach partnerstwa. Cele partnerstwa 

mogą mieć różny stopień złożoności, począwszy od prostej wymiany informacji aż do 

skomplikowanych zadań i wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 

Partnerstwa mogą też różnić się stopniem, natężeniem powiązań, które wyraża się wspólnymi celami, 

zadaniami, regułami oraz zaangażowaniem zasobów jak i stopniem formalności.  

Niezależnie od indywidualnego charakteru partnerstwa można wyróżnić pewne cechy wspólne, 

które są niezmienne, a mianowicie: partnerstwo międzysektorowe to strategiczne przymierze 

organizacji reprezentujących różne sektory życia społecznego, zawarte w celu współpracy przy 

realizacji projektu lub programu zgodnego z celami zrównoważonego rozwoju, do którego wszyscy 
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partnerzy wnoszą swoje kompetencje i zasoby, wspólnie ponoszą koszty i ewentualne ryzyko oraz dzielą 

się korzyściami wynikającymi z osiągnięcia celów partnerstwa (Serafin, Kazior, Jastrzębska, 2005). 

Wypada w tym miejscu wspomnieć też o trzech  podstawowych  zasadach,  które  stanowią  

nieodłączny  element partnerstwa międzysektorowego. Są to: zasada jednakowego prawa, przejrzystości 

i obopólnych korzyści. Jednakowe prawo to coś więcej niż tylko równość partnerów, to równy wkład  

w działania i prawo do podejmowania wspólnych decyzji. Otwartość  i  uczciwość  w  funkcjonowaniu  

partnerstwa są  ważne dla uwiarygodnienia partnerstwa w oczach darczyńców i środowiska lokalnego. 

Zasada odnosząca się do obopólnych korzyści jest ważna ze względu na trwałość partnerstwa, bowiem 

tylko wówczas kiedy partnerzy dzielą nie tylko ryzyko, ale i wspólne korzyści, gotowi są zaangażować 

się do działania (Tennyson, 2003, s. 6-7). Ważnym podkreślenia jest fakt, że budowanie partnerstwa jest 

procesem. Można wymienić – za R. Tennysonem (2003, s. 4) – dwanaście etapów budowania 

partnerstwa. Są to: ustalenie zakresu działania, rozumiane jako sformułowanie problemu i zebranie 

informacji; konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi i potencjalnymi zewnętrznymi darczyńcami, 

 a także zbudowanie wizji (dla) partnerstwa. Kolejnym etapem jest identyfikacja potencjalnych 

partnerów i – jeśli to możliwe – motywowanie ich do wspólnych działań. Następnym krokiem jest  

zawiązanie partnerstwa – partnerzy tworzą wówczas podstawy współpracy, ustalając wspólne cele oraz 

zasady, na których będzie opierać się partnerstwo. Dalszym etapem jest przygotowywanie programu 

działania i projektu do realizacji, następnie  partnerzy poszukują  struktury i modelu zarządzania 

odpowiedniego dla ich partnerstwa w dłuższej perspektywie. Aby partnerstwo mogło funkcjonować, 

potrzebne są zasoby (środki finansowe i inne), do realizacji zamierzonych celów. Siódma faza to 

wdrożenie, czyli początek realizacji projektu w celu osiągnięcia założonych rezultatów. Aby 

partnerstwo mogło realizować założone cele, musi podlegać monitoringowi. Ważnym zadaniem jest 

również ocena funkcjonowania partnerów, w jakim stopniu angażują się oni we wspólne działania. 

Możliwe jest tutaj także usunięcie ze struktury któregoś z partnerów. Kolejny etap obejmuje, jeżeli jest 

to wskazane, korektę struktury partnerstwa bądź jego programu. Ostatnim krokiem powinna być 

instytucjonalizacja partnerstwa oraz kontynuacja współpracy partnerskiej. 

 

WNIOSKI 

Na podstawie analizy literatury dotyczącej wielosektorowej współpracy w Modelu Kooperacji 

uwzględniono: 

1. Proces integracji i wzmacniania więzi w społeczności lokalnej. 

2. Wykorzystanie zasobów i wzmacnianie lokalnych działań na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych. 

3. Partycypację społeczną – działania w zorganizowanej aktywności grupowej na rzecz społeczności 

lokalnej. 

4. Dążenie zaangażowanych podmiotów do wspólnego celu/-ów (m.in. efektywna praca  

z osobami/rodzinami z problemami), uznając siebie za równoważnych partnerów. 
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5. Rozwój społeczny, a także komunikacyjny, sprzyjający przepływowi informacji między ludźmi 

oraz przyczyniający się do integracji i umacniania wspólnotowości wśród członków społeczności. 

6. Współzależność horyzontalną i wertykalną partnerów.  
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2. PODMIOTY KOOPERACJI   

Joanna Lizut 

 

W związku z toczącą się dyskusją wokół usprawniania procesów świadczenia pomocy, głównym 

wątkiem pozostaje integracja usług  i służb społecznych. Proces integrowania można rozumieć 

 w dwójnasób. W formule wertykalnej oznacza systematyczną, bliską współpracę pomiędzy 

instytucjami z różnych poziomów rządzenia (krajowego, regionalnego, lokalnego) lub 

horyzontalnej, gdzie dochodzi do różnego typu kooperacji pomiędzy podmiotami świadczącymi 

usługi społeczne na tym samym poziomi (Milotay, 2018). Liczba i rodzaj instytucji wchodzących w 

skład szeroko rozumianego systemu wsparcia i obejmuje szereg szczegółowych polityk. Na tej 

podstawie wskazuje się:  

-  instytucje rynku pracy – ta grupa obejmuje wszystkie te instytucje, które zajmują się przede 

wszystkim zatrudnieniem i problemami pracy, np. w skali międzynarodowej Międzynarodowa 

Organizacja Pracy, na poziomie krajowym np. Urzędy Pracy itp., 

- instytucje edukacyjne – a więc wszystkie te instytucje, które zajmują się przede wszystkim 

kształceniem, nauką,  procesami zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także wychowaniem; 

- instytucje ochrony zdrowia –  podmioty polityki społecznej, które działają w takich obszarach 

jak: profilaktyka, lecznictwo i rehabilitacja i problemy badawcze związane  

z tymi dziedzinami; 

- instytucje zabezpieczenia społecznego –  odpowiadające za takie przedsięwzięcia, które mają 

zagwarantować pewien poziom życia obywatelom danego kraju;, 

- instytucje pomocy społecznej (instytucje pomocowe) – koncentrują się na rozwiązywaniu 

kwestii społecznych, problemów, patologii, takich jak: ubóstwo, bezdomność, przestępczość. 

Relacja pomocy w modelu usługowym ma przede wszystkim umożliwić klientowi przyjęcie 

odpowiedzialności za siebie i podejmowanie decyzji opartych na szerszym niż dotąd wyborze opcji, 

jednak wymaga ona innych metod prac oraz szerszego i innego zaangażowania instytucji w proces 

pomagania. Zaangażowanie może przybierać różne formy, od tradycyjnego zainteresowania decyzjami 

bezpośrednio dotyczącymi konkretnej osoby, poprzez zaangażowanie w decyzje dotyczące zbiorowości, 

aż po kształtowanie polityk czy rozwój usług i modernizację ich dostarczania4. Obszar, który należy 

poddać analizie jest rozległy i obejmuje różne styczności i relacje oraz zasady współpracy. 

Według OECD5 w praktyce możemy zaobserwować  trzy podstawowe formy zorganizowania służb 

społecznych w ramach wspólnych działań: 

                                                           
4 Zakres współpracy służb i integrację usług ocenia się w pięciu wymiarach: 1.wizja systemu, 2. Natura 

partnerstwa, 3. spożytkowanie środków (zasobów), 4. podejmowanie decyzji,4. Informacja. 
5 Integrating social services for vulnerable groups,  OECD, 2015, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd 
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 wspólna lokalizacja (org. collocation) (często tłumaczone jako jedno okienko), polegająca na 

umieszczeniu w jednej lokalizacji przedstawicieli różnych służb,  

 współpraca (org. collaboration) -  wymiana zasobów różnych agencji, które dzielą się 

informacjami, wzajemnie i wspólnie szkolą, wymieniają informacjami tworząc sieci, 

 współdziałanie (org. cooperation) – wspólna praca różnych agencji  i profesjonalistów, np.  

w zespołach interdyscyplinarnych, zadaniowych. 

Inną kwestią jest zarządzanie siecią, w tym na rola zarządzających w sieci, która wymaga 

odpowiedniego porozumiewa się wszystkich członków sieci oraz podejmowania decyzji.  Relacji  

w zarządzaniu sieciowym, możemy podzielić na kilka typów. Są one realizowane na różnych poziomach 

i pomiędzy nimi.  

I poziom – A) rządzenie i B) administrowanie  

A) rządzenie 

 podejmowanie kluczowych decyzji o sposobie dostarczania wsparcia6 

 finansowanie 

 ustalanie i dbanie o warunki dla partycypacyjnego rządzenia  - jest to związane z A) 

utrzymaniem lub poprawą politycznej legitymacji, B) reprezentacją organizacji 

wchodzących w skład sieci, ale także C) pośredniczenie między nią a ważnymi 

organizacjami zewnętrznymi. 

B) administrowanie 

 koordynowanie współpracy 

 definiowanie ról uczestników 

 ustalanie mechanizmów monitorowania rezultatów 

II poziom – zarządzanie międzyinstytucjonalne   

 budowanie zbioru/ rejestru dostępnych zasobów 

 rejestracja,  monitorowanie, kontrolowanie  i regulacja- zwłaszcza usług 

wspólnych, 

 publikowanie wyników ocen, raportów, 

 uzupełniania baz danych usług, map sieci współpracy  

III poziom -  zarządzanie przypadkiem 

 jedno okienko – zamiennie można zastosować inną, prostszą wersję poprzez wprowadzenie 

 

 zasady jednego punktu wejścia- raz zgromadzone informacje, nie są powielane,  

a przekazywane w ramach sieci współpracy, 

                                                           
6 Określenie relacji między polityką twórców, usługodawców i odbiorców wsparcia . Obejmuje usługi 

i ich systemy wspomagające.  
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 planowanie interwencji – plan wsparcia 

 określenie wymaganych zasobów dla konkretnego przypadku 

 wybór ścieżki dla klienta  - przyznanie pakietu pomocy ( ustalenie koszyka) :  

 wskazanie i/lub skierowanie do innych instytucji świadczących pomoc 

 pozostawienie klienta w danej instytucji  

 budowanie „specjalnej” kooperacji (specjalnego porozumienia dla konkretnego 

przypadku). 

 

Schemat. Zarządzanie integracją w środowisku lokalnym 

Poziom I  

 

 

 

 

Cel: rozwiązywanie problemów społeczności           Cel: ułatwianie, usprawnianie współpracy 

Kluczowe działanie: podejmowanie kluczowych    

decyzji o sposobie dostarczania wsparcia                                Kluczowe działanie: koordynacja 

Kto: samorząd lokalny                Kto: Regionalne Ośrodki Polityki 

                          Społecznej  

  

 

 

Poziom II       

   

 

          

 

 

 

Poziom III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne J. Lizut 
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poziomie lokalnym angażują podmioty (wpływają na nie również instytucje/ organizacje regionalne  

i centralne). W komplementarnym (zakładającym że pomoc to zbiór świadczeń pieniężnych, 

rzeczowych i usług) podejściu odchodzi się od tradycyjnej formuły pojmowania pracy socjalnej, jako 

działania, które jest realizowane w jednej formule i w odniesieniu do określonego problemu (działania 

osłonowe i kompensacyjne). Następuje przejście w kierunku pracy socjalnej traktowanej jako 

budowanie wsparcia w oparciu o zasoby jednostki, grupy a nawet społeczności przy zaangażowaniu 

różnych podmiotów otocznia społecznego.   

 

WNIOSKI 

1. W podejściu komplementarnym i prousługowym potrzeby lokalnej społeczności i jej członków 

powinny być zaspokajane przede wszystkim przez samorząd terytorialny, których związek z mniejszym 

terytorium i wspólnotą powinien wpływać na jakość polityki społecznej. Konieczna reorientacja 

podejścia do adresatów działań pomocowych jest związana z faktem, iż ich problemy są efektem wielu 

powiązanych ze sobą przyczyn. Należy dostrzec różne bariery życia społecznego i odnosić je do 

aktualnych, ale także zmieniających się standardów partycypacji społecznej.   

2. Lokalni politycy chętniej decydują się na promocje współpracy międzysektorowej, jeśli 

uważają, że oddzielne wysiłki różnych sektorów w celu rozwiązania problemu publicznego zawiodły 

lub są mało efektywne gdy działają samodzielnie. 

3. Decyzji wymaga sposób zarządzania siecią. W literaturze (na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń) wyróżnia się trzy podstawowe modele Wyróżnia się różne sposoby zarządzania siecią,  

za najważniejsze  kryteria uznaje się kwestie strukturalne i relacyjne, wskazując: 

a. organizacje z zarządzaniem prowadzącym (model głównej organizacji) – występuje  

w dwóch wariantach. Pierwszym bardziej scentralizowanym, gdzie mamy do czynienia z „organizacja 

wiodącą”, która bierze na siebie większość procesów zarządczych, drugim, w którym można wskazać 

organizację, która staje się „brokerem sieci” regulującym zależności miedzy organizacjami  

i przydzielająca zadania, zasoby innym członkom sieci, 

b. organizacje zarządzane partycypacyjnie – zarządzanie jest realizowane przez samych 

członków sieci bez osobnego i niepowtarzalnego organu zarządzającego. Zarządzanie w tej formie 

można być realizowane bardzo formalnie; na przykład poprzez organ kolegialny w skład, którego 

wchodzą wyznaczeni  przedstawiciele organizacji lub bardziej nieoficjalnie w formie nieregularnych, 

spontanicznych spotkań,  

c. zarządzanie zewnętrzne – podstawową ideą w tym modelu jest powołanie  oddzielnej 

jednostki administracyjnej, która jest specjalnie tworzona w celu zarządzania siecią i jej działaniami. 

Organizacja gra kluczową rolę w koordynowaniu i utrzymywaniu sieci, nie świadcząc własnych usługi7.  

                                                           
7 K.G. Provan, P. Kenis, Models of Network Governance: Structure,Management…., s. 5-8. 
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4. Bardziej prawdopodobne jest, że uda się osiągnąć sukces, gdy występuję jeden lub więcej 

mechanizmów łączących, takich jak:  

a) silna instytucja wiodąca,  

b) ogólne porozumienie w sprawie problemu, 

c) wcześniej istniejące sieci. 

5.Wieksze prawdopodobieństwo powodzenia, gdy już to zrobią zaangażowani liderzy i skuteczne 

instytucje na wielu poziomach, którzy zapewniają formalne i nieformalne przywództwo. 

6. Modelowa współpraca musi być ustanowiona zarówno z interesariuszami wewnętrznymi, jak 

 i zewnętrznymi - legitymacja współpracy, tym samym model musi spełniać warunki integracji 

wertykalnej i horyzontalnej.  
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3. WIELOWYMIAROWE WSPARCIE OSÓB I RODZIN  

    Elżbieta Bielecka 

 

Jednym z podstawowych kierunków działania współczesnego państwa jest ochrona jednostek 

 i rodziny, zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej, zdrowotnej. Jednakże 

dotychczasowa praca służb socjalnych na rzecz osób i rodzin z grupy ryzyka często jest 

niewystarczająca, szczególnie wobec narastających i zmieniających się problemów, utrudniających 

adekwatne funkcjonowanie. Instytucje pomocy i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe 

działające w danym środowisku lokalnym, wymagają więc wzmocnienia potencjału, co w konsekwencji 

przełoży się na efektywniejszą pracę z rodziną z wieloma problemami. 

Rodzina ma szczególną wartość i znaczenia w życiu każdego człowieka. Dobrze funkcjonująca 

jest gwarantem prawidłowego rozwoju wszystkich jej członków, zwłaszcza młodego pokolenia. 

Rodzina może być nie tylko „źródłem potencjałów rozwojowych i realnych szans życiowych 

wzrastających w niej dzieci, ale i z drugiej strony też zarzewiem wszelkich dysfunkcji społeczno-

rozwojowych i tzw. patologii społecznej, a w konsekwencji zjawisk dewiacyjnych prowadzących do 

społecznego wykluczenia i stygmatyzacji jej członków” (Pytka, 2014, s. 273). Wówczas niezbędne jest 

wsparcie z zewnątrz realizowane przez instytucje i służby zobligowane do udzielania pomocy rodzinie. 

Dotyczy to zwłaszcza grup społecznych, które znalazły się w ciężkim położeniu z powodów losowych 

(np. wypadek, choroba, zgon jedynego żywiciela rodziny), przewlekłej choroby, niepełnosprawności, 

upośledzenia w rozwoju psychofizycznym. Ponadto,  funkcjonowanie w trudnych warunkach 

społeczno-ekonomicznych, gdzie długotrwały stan ubóstwa, bezrobocia, zagrożenia bezdomnością, 

bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy prowadzenia gospodarstwa 

domowego prowadzi do kumulacji niekorzystnych czynników socjo-kulturowych.  

,,Rodzina z wieloma problemami wymaga podjęcia specyficznych i kompleksowych działań 

pomocowych – adekwatnych do potrzeb i możliwości jej poszczególnych członków we wszystkich 

sferach ich życia. Jest to konieczne by skutecznie unikać nawarstwiania się dodatkowych czynników 

ryzyka. Rodzina zagrożona skumulowanymi zjawiskami patologicznymi wymaga pomocy 

zintegrowanej i wielokierunkowej, gdyż „marginalizacja jest zjawiskiem wielowymiarowym” 

(Kwaśniewski, 1997, 197). Obecnie w pracy z rodziną odchodzi się od myślenia zorientowanego na 

problem na rzecz identyfikowania sił, zasobów i możliwości tkwiących w rodzinie i środowisku. Jest to 

zgodne z podejściem empowerment, czyli procesem „upodmiotowienia, podczas którego jednostki, 

grupy, organizacje i społeczności zwiększają panowanie i kontrolę nad własnym życiem oraz stają się 

aktywnymi uczestnikami życia społecznego, podejmującymi działania zmierzające do poprawy sytuacji 

własnej, jak i całej wspólnoty” (Grewiński, 2013, s. 3). Mirosław Grewiński (2013, s. 3) wskazuje, że 
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empowerment to przeciwieństwo bezsilności, to aktywna postawa zmiany i partycypacji w kierunku 

samoodpowiedzialności oraz samo decydowania. 

Osoba wspierana powinna być traktowana jak podmiot autonomiczny. Dlatego też działania nie 

mogą „polegać na wyręczaniu danej osoby, zastępowaniu jej w wykonywaniu zadań wynikających z jej 

roli społecznej. Prowadzi to bowiem do zjawiska tzw. wyuczonej bezradności, które podobnie jak brak 

wsparcia zaburza rozwój a paradoksalnie może również prowadzić do zachowań ryzykownych. Wartość 

wsparcia społecznego wyznaczają więc dwa kryteria: na ile dostarczona pomoc pozwala danej osobie 

skutecznie rozwiązać problem, a równocześnie na ile aktywizuje jej własne zasoby i przygotowuje ją 

do samodzielnego radzenia sobie w analogicznej sytuacji w przyszłości” (Sokołowska, 2011, s. 32). 

Beata Szluz (2006, s. 129) wskazuje, że „dla pozytywnych skutków wsparcia istotne jest to, aby nie 

sprowadzało się ono tylko do pomocy doraźnej, ale mobilizowało jednostkę do samopomocy, wtedy 

bowiem spełnia ono funkcję osobotwórczą i socjalizacyjną. Powoduje ono trwałe pozytywne zmiany 

 w życiu osób, które znalazły się w niekorzystnych sytuacjach społecznych”. Poszukuje się więc 

„modelu pracy z rodziną, który dałby możliwość budzenia sił i motywacji klientów do zmiany tak, aby 

potrafili oni sami znajdować rozwiązania wielu swoich problemów, by wyrażali chęć i gotowość do 

pracy nad podnoszeniem swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i do prowadzenia 

gospodarstwa domowego, oraz by stwarzali warunki do bezpiecznego życia i rozwoju swoich dzieci” 

(Krasiejko, 2011, s. 7).  

Wnikliwa wielowymiarowa i interdyscyplinarna diagnoza środowiska rodzinnego, czyli 

potrzeb, możliwości, ograniczeń oraz zadań, których rodzina – nie potrafi, nie może, nie chce realizować 

– uzależnia wybór modelu i metody pracy. Zarówno praca dla rodziny, praca w rodzinie, praca z rodziną 

ma na celu korektę występujących dysfunkcji (Kotlarska-Michalska, 2011, s. 66-72). Diagnoza 

środowiska rodzinnego realizowana przez pracownika socjalnego uwzględnia trudności i zagrożenia, 

problemy i potrzeby poszczególnych domowników, ale i zasoby rodziny. Ocenianie aktualnej sytuacji  

i planowanie działań powinno odbywać się przy udziale jej członków. Badania naukowe, jak i wnioski 

z „dobrych praktyk” wskazują, że w efektywnej realizacji zadań istotne jest zaangażowanie rodziców 

 w proces zmian w środowisku rodzinnym. Zobowiązują się oni do przestrzegania wspólnie ustalonych 

z pracownikiem socjalnym zasad oraz zaplanowanych zadań. Podpisanie kontraktu rodzinnego pozwala 

na dokumentowanie stopniowych przemian, czyli identyfikowanie barier i deficytów, sposobów ich 

kompensacji, wykorzystywanie silnych stron całej rodziny, jak i jej poszczególnych członków. 

Przyjmują oni wtedy rolę partnera, a nie przedmiotu pomocy. Zaangażowanie daje im poczucie 

osobistego sprawstwa, wpływa na ograniczanie wyuczonej bezradności oraz rozwija perspektywiczne 

myślenie, co sprzyja procesowi zmian. 

„Rodzina w ujęciu systemowym tworzy pewną wspólną całość, autonomiczny organizm i to, co 

dzieje się z poszczególnymi jej członkami wpływa na funkcjonowanie całości. I odwrotnie – 

funkcjonowanie rodziny jako spójnej całości wpływa istotnie na rozwój, zachowanie i zdrowie jej 

członków” (Matyjas, 2003, s. 319). Dlatego też podejście systemowe uzasadnia konieczność 
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wielowymiarowego postrzegania konkretnej sytuacji problemowej oraz poszukiwania potencjalnych 

rozwiązań we wszystkich sferach życia indywidualnego i społecznego. Jedną z koncepcji metodycznych 

pracy z rodziną może być Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (por. Krasiejko, 2010; 

Krasiejko, 2011).   

W procesie inkluzji społecznej wskazana jest interdyscyplinarność, czyli rzeczywista, pełna 

współpraca kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, wychowawców, 

przedstawicieli sądów rodzinnych, policji, władz lokalnych i organizacji pozarządowych. Jest to zadanie 

często trudne do realizacji, gdyż wymaga współpracy przedstawicieli różnych resortów: 

sprawiedliwości, organów ścigania, pomocy społecznej, edukacji, służby zdrowia i administracji 

publicznej (Bielecka, 2006, s. 146). Rzetelna wielowymiarowa diagnoza środowiska rodzinnego służy 

nie tylko rozpoznaniu okoliczności i najczęściej występujących czynników, które warunkują zjawiska 

deprywacji, ale po rozpoznaniu zasobów rodziny, pozwala dostosowywać odpowiednie formy pomocy 

i wsparcia społecznego. Ponadto, partnerstwo zaangażowanych podmiotów zapewnia sprawną wymianę 

informacji umożliwiającą optymalizację świadczonych usług, unikając powielania wzajemnych działań 

oraz zapewniając ich komplementarności. 

Aktywna polityka społeczna to nowy obszar działania służb społecznych. Usługi reintegracji 

społecznej i zawodowej (activation services) adresowane do osób doświadczających różnych form 

deprywacji i marginalizacji, dają szansę wejścia i utrzymania się na rynku pracy oraz nabycia lub 

odzyskania możliwości pełnienia podstawowych ról społecznych: rodzinnych, obywatelskich, 

zawodowych (Karwacki, Kaźmierczak, Rymsza, 2014, s. 7-16). W literaturze przedmiotu wskazuje się, 

że najskuteczniejszą formą pomocy osobom marginalizowanym społecznie jest podejście aktywizujące 

z indywidualizacją świadczenia usług. Do metod służących poprawie sytuacji życiowej rodzin 

problemowych należą instrumenty aktywnej integracji obejmujące działania zwiększające możliwość 

podjęcia pracy, uzupełniające wykształcenie, poprawiające stan zdrowia i jakość funkcjonowania  

w rodzinie i społeczności, pomagające przezwyciężyć izolację społeczną i wskazujące sposoby 

angażowania się na rzecz społeczeństwa (Jaśkowska, 2011, s. 141-142). 

Polityka społeczna państwa, programy i projekty socjalne w znacznej mierze opracowywane 

 i realizowane przez struktury samorządowe i organizacje pozarządowe powinny być zaprojektowane 

odpowiednio do potrzeb współczesnej rodziny oraz możliwości pomocy i wsparcia w danej 

społeczności. Skuteczność tych działań warunkuje budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. Konieczne jest holistyczne podejście zarówno na szczeblu centralnym, jak 

 i lokalnym, nawiązywanie strategicznego partnerstwa i koalicji (administracji państwowej, 

samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego) w celu opracowania efektywnych 

metod pomocy i sposobów pracy z rodziną z wieloma problemami. Badacze problemu wskazują, że 

instytucje społeczne muszą sprawnie dostosowywać się do zachodzących zmian społecznych oraz 

nowych grup odbiorców i ich potrzeb. Ponadto, jak podkreśla E. Kantowicz (2006, s. 19) „oprócz 

zmiany polityki społeczno-gospodarczej wobec tych grup osób podlegających procesom wykluczenia, 



 

                                                      27 
 

ważnym zadaniem jest kształtowanie świadomości społecznej i odpowiedzialności. Odpowiedzialność 

za los wykluczanych nie powinna leżeć tylko w gestii polityków społecznych, pracowników socjalnych 

i pedagogów, ale wynikać również z odpowiedzialności ogólnospołecznej za procesy segregacyjne 

 i integracyjne, a także praw samych wykluczanych i ich najbliższego środowiska do <<mówienia 

własnym głosem>> i współtworzenia <<własnych biografii>>”. 

Holistyczne, wielopoziomowe i interdyscyplinarne ujęcie problemów rodziny, umiejętne 

łączenie indywidualizacji pracy socjalnej z podejściem do rodziny jako systemu, budzenie sił, zarówno 

w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym przyniesie oczekiwane efekty w tworzeniu  

u poszczególnych osób, środowisk rodzinnych oraz społeczności lokalnych zdolności do samodzielnego 

i adekwatnego funkcjonowania. 

 

WNIOSKI: 

W związku z zaprezentowanymi najnowszymi koncepcjami i założeniami teoretycznymi dotyczącymi 

efektywnego systemu wsparcia osoby/rodziny z problemami MODEL Kooperacji uwzględnia: 

1. Interdyscyplinarne wsparcie osoby/rodziny realizowane przez instytucje, służby i organizacje 

pozarządowe.  

2. Kompleksowe oraz dedykowane działania pomocowe – adekwatne do potrzeb i możliwości 

jednostki/rodziny. 

3. Działania zorientowane na rzecz identyfikowania sił, zasobów i możliwości tkwiących w osobie, 

rodzinie, środowisku lokalnym (zgodne z podejściem empowerment). 

4. Upodmiotowienie oraz traktowanie osoby/rodziny wspieranej jako podmiotu autonomicznego 

(m.in. podpisanie kontraktu rodzinnego). 

5. Przeprowadzenie wielowymiarowej i interdyscyplinarnej diagnozy jednostek i środowiska 

rodzinnego.  

6. Motywowanie osoby/rodziny do samodzielnego poszukiwania rozwiązania problemów (m.in. 

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach). 

7. Łączenie indywidualizacji wsparcia społecznego z podejściem do rodziny jako systemu. 

8. Podejście aktywizujące z indywidualizacją świadczenia usług,  

9. Usługi integracji i reintegracji społecznej (activation services) w ramach  aktywnej polityki 

społecznej. 

10. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 
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4.CHARAKTERYSTYKA GMIN WIEJSKICH 

  Barbara Marek-Zborowska, Andrzej Kościołek 

 

Przystępując do budowania systemu wsparcia kierowanego do społeczności należy 

przygotować szczegółową diagnozę, opartą na rzetelnych i wielostronnych źródłach. Osoby 

podejmujące przedsięwzięcia aktywizacyjne winny dysponować informacjami na temat społeczności 

lokalnej (regionalnej), w tym wiedzą o planach rozwoju gospodarczego czy szerzej przeobrażeniach 

cywilizacyjnych. Warto też wspomnieć o kulturze czy tradycji społeczności. Do powyższych sfer 

wiedzy należy dodać tę, która z punktu widzenia opracowania i wdrożenia MODELU wydaje się być 

kluczowa. Chodzi o znajomość potrzeb i problemów społecznych mieszkańców. Z jednej strony 

należy więc uwzględnić potrzeby osób, rodzin i grup odbiorców, a z drugiej zaś możliwości i zasoby, 

tkwiące w tej społeczności (materialne, mentalne, organizacyjne itp.). W opracowaniu takiej diagnozy, 

co pokazuje się w analizach dotyczących MODELU Kooperacji użyteczne stają się informacje 

pochodzące z różnych źródeł: naukowych opracowań, danych urzędowych, dokumentacji instytucji 

 i organizacji działających na danym obszarze, ale także z wywiadów z ekspertami. W prezentowanym 

opracowaniu MODELU Kooperacji skupiono się na mocnych i słabych stronach środowisk wiejskich, 

 w oparciu o różnorodne źródła:  

1. Źródła zastane: 

a)  J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Scholar, 

Warszawa 2018. 

b) Dane OZPS z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego podkarpackiego,  

świętokrzyskiego, (wybrane elementy)  2017 r., 

c) Informacje z Kart  Gmin z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego podkarpackiego,  

świętokrzyskiego, 2018 r. 

2. Badania jakościowe. Raporty z badań ROPS: 

a) Raport z badań. Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami  na terenie gminy, 

powiatu, województwa, 2014r., 

b) Raport z badań. Rozpoznanie potrzeb, trudności i zasobów potrzebnych do budowania kooperacji 

pomiędzy służbami pomocy społecznej a podmiotami i jednostkami z innych sektorów, 2018 r. Badania 

przeprowadzone w 2018 roku techniką wywiadów zogniskowanych w ramach realizacji I Kamienia 

Milowego (etapu) pod nazwą „Liderzy kooperacji”.  

3. Sprawozdania i raporty z pracy terenowej animatorów, Gminno-Powiatowych Zespołów 

Kooperacji (G-PZK) oraz doradców MODELU. 

https://www.znak.com.pl/autor/Wilkin-Jerzy
https://www.znak.com.pl/autor/Nurzynska-Iwona-red.-nauk
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 W okresie lipiec-grudzień 2018 w  każdym z pięciu województw makroregionu pracowało 

systematycznie 40 G-PZK, po 8 gminno-powiatowych zespołów kooperacji ( 419 podmiotów).  

Metodyczne działania zespołów odbywały się zgodnie z opracowanymi scenariuszami. G-PZK 

spotykały się minimum raz w miesiącu na 6 godzin z doradcami, konsultantami naukowymi   

i prawnymi. Zespoły były zawiązane ze zgoda władz powiatów i gmin, a pracowały dzięki  

zaangażowaniu 80 animatorów, po 40 z pcpr-ów i gops-ów. Wiedza praktyczna uczestników G-PZK 

była wzmocniona działaniami edukacyjnymi ( dwa dwudniowe szkolenia dot. kooperacji 

 i efektywnych metod pracy z rodziną, trzydniowe spotkanie wymiany doświadczeń), a także 

obiektywnym badaniem zewnętrznym. Łącznie odbyło się 280 spotkań warsztatowych, 21 spotkań 

konsultacyjnych, 95 szkoleniowych, Opracowano 35 sprawozdań doradczych, 6 opracowań 

 z konsultacji. 

Głównym celem analizy wymienionych źródeł jest wskazanie tych kapitałów, których 

wykorzystanie może sprzyjać wypracowaniu zasad efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami 

pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia 

problemów mieszkańców obszarów wiejskich. 

Ekonomiści opisujący uwarunkowania oraz konteksty aktywizacji  społecznej w skali lokalnej, 

niejednokrotnie podkreślają decydujące znaczenie gospodarki rynkowej i kapitału ekonomicznego  

tym procesie. Jego istnienie warunkuje rozbudowę pozostałych form kapitałów (społecznego, 

ludzkiego, kulturowego), choć z drugiej strony ich poziom przekłada się zwrotnie - na ilość i jakość 

zaangażowanych w rynek pieniędzy.  

Zanim zostaną przedstawione mocne i słabe strony środowisk wiejskich, już na wstępie należy 

wskazać kilka ogólnych danych socjo-demograficzych charakteryzujących  środowiska wiejskie  

w Polsce. Z raportu „Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi” wynika, iż gminy wiejskie stanowią 66 - 

72% gmin w województwach, co stanowi 93% obszaru kraju. Od kilku lat rośnie liczba mieszkańców 

wsi. Obecnie ludność zamieszkująca środowiska wiejskie stanowi 40% ludności Polski (w 2005 roku - 

38,6 %). Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich to średnio 53 osoby na km², ale w większości, 

gmin ok 30 osób na km², dla przykładu w miastach średnio 3500 osób na km².  

W latach 2014-2016 przyrost naturalny ludności wiejskiej był dodatni. Liczba mieszkańców 

zwiększyła się  m.in. w województwach  mazowieckim i podkarpackim, a w pozostałych, w których 

realizowany jest projekt  zanotowano ujemny przyrost naturalny, m. in. w województwach: lubelskim, 

podlaskim i świętokrzyskim. 

Czas trwania życia mieszkańców wsi jest krótszy niż mieszkańców miast. Wśród mieszkających 

na wsi mężczyzn przewidywany czas życia wzrósł z 73,1 roku w 2014 r. do 73,2 roku w 2016 r., czyli 

o 0,1 roku, podczas gdy w okresie 2012–2014 – o cały rok. Podobnie wśród kobiet: czas trwania życia 

wzrósł w latach 2014–2016 z 81,7 do 81,9 roku, czyli o 0,2 roku wobec 0,7 roku w latach 2012–2014. 

Jak widać z powyższych danych różnica między czasem trwania życia kobiet i mężczyzn jest dość 

znaczna i dla roku 2016 wyniosła 8,7 lat.  
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Mężczyźni na wsiach żyją krócej niż w miastach i do niedawna różnica na niekorzyść wsi rosła: w 2010 

r. wynosiła 1,2 roku wobec 0,9 i 0,6 roku odpowiednio w latach 2008 i 2006. W 2012 r. różnica zmalała 

do roku, ale w latach 2014 i 2016 ponownie wzrosła odpowiednio do 1,1 i 1,2 roku.  

               W odróżnieniu od mężczyzn wśród kobiet parametry trwania życia są na wsi ogółem tylko 

nieco korzystniejsze niż w miastach (np. o 0,1 i 0,2 roku w latach 2010 i 2014), albo nie różnią się 

między sobą (np. w latach 2012 i 2016). W 2016 r. wśród kobiet mieszkających na wsi najwyższy 

wskaźnik trwania życia obserwowano w województwie podkarpackim 83,0, a najniższy w lubuskim  

i warmińsko-mazurskim: 80,5. Najwyższy przeciętny czas trwania życia mężczyzn mieszkających na 

wsi odnotowano w województwie małopolskim i podkarpackim: 74,7 roku, a najniższy w warmińsko-

mazurskim: 71,6. W porównaniu z krajami UE-28, w Polsce na wsi w 2015 r. przeciętne trwanie życia 

mężczyzn było o 4,9 roku krótsze niż ogółu mężczyzn średnio we wszystkich krajach UE, a kobiet  

o 1,6 krótsze.  

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi zwiększył się z 26 do 28 osób 

(wieś), podczas gdy w miastach jest już wyraźnie wyższy i zwiększył się z 33 do 36 osób. Według 

prognozy demograficznej GUS na lata 2014–2050 w strukturze ludności  wsi według ekonomicznych 

grup wieku, udział ludności w wieku produkcyjnym zmniejszy się z 63,4% do 50,8% (w miastach  

z 63,5% do 47,3%). Udział ludności w wieku poprodukcyjnym zwiększy się z 16,2% do 33,9%  

(w miastach z 19,8% do 38,7%), a wskaźnik obciążenia osobami starszymi wzrośnie z 29 do 67 osób 

(w miastach z 31 do 82 osób).  

W latach 2014–2016 napływ ludności z miast na wieś był większy niż odpływ ze wsi do miast, 

w związku z czym saldo migracji pozostało dodatnie dla wsi, chociaż zmalało z 1,9 osoby na 1000 

ludności wiejskiej w 2014 r. do 1,6 osoby w 2016 r. Saldo migracji na wsi było dodatnie zarówno wśród 

mężczyzn, jak i kobiet oraz w większości grup wieku, z wyjątkiem grup 20–24 i 25–29 lat, w których 

było ujemne - w 2016 r. 1,5 (20–24 lat) i 6,3 (25–29 lat) osoby na 1000 ludności wiejskiej. Ubywa więc 

osób młodych, najbardziej kreatywnych, wykształconych i zarazem obdarzonych potrzebnym w takim 

środowisku kapitałem kulturowym. Dodatnie saldo migracji na wsi w 2016 r. notowano w większości 

województw z wyjątkiem lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego 

 i zachodniopomorskiego, w których było ujemne (odpowiednio –0,3, –0,1, –0,9, –1,9 i –0,2 osoby na 

1000 ludności) i świętokrzyskiego, w którym było zerowe. Saldo migracji ze wsi na pobyt stały do 

innych krajów było w 2014 r. ujemne i wyniosło –3,8 tys., ale w 2016 r. zostało zastąpione saldem 

dodatnim +0,8 tys. Zmiana ta była wynikiem zmniejszenia się liczby emigrantów z 7,2 do 3,5 tys 

. i zwiększenia liczby imigrantów z 3,4 do 4,3 tys.  

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na położenie środowisk wiejskich względem większych 

ośrodków miejskich oraz cechy lokalnej gospodarki, co nie jest bez znaczenia dla wyników badań. 

Położenie centralne w regionie (tj. w bezpośredniej bliskości od jego dynamicznego centrum)  
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sprzyja znacząco większej aktywności niż w przypadku gmin położonych półperyferyjnie (gmin 

 w bezpośredniej bliskości większych lub średniej wielkości miast lub peryferyjnie, w znaczącej 

odległości od większych ośrodków miejskich. Z kolei typ przeważającej gospodarki (gminy 

 o charakterze rolniczym i takie w których funkcjonują nierolnicze zakłady pracy lub są one  

w niewielkiej odległości), jak i rozległość gmin wpływa na doświadczane problemy społeczne.  

Wieś aczkolwiek nadal związana z indywidualnym gospodarstwem rodzinnym, podlega 

powolnym procesom modernizacyjnym (semiurbanizacja, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rozwój 

sieci handlu i usług na wsi, elastyczność produkcji rolnej, agroturystyka). W Polsce zachodzi proces 

dezagraryzacji struktury zatrudnienia. Odsetek pracujących w rolnictwie zmniejszył się w skali kraju 

 z 11,5 % (2014 r.) do 10,5% (2016 r.). Zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym zmniejszyło się z 

10,5% do 9,4%. Wśród mieszkańców wsi odsetek pracujących w rolnictwie zmniejszył się z 26,9% 

(2014 r.) do 24,2% (2016 r.), zaś pracujących w rolnictwie indywidualnym z 25,0 % (2014 r.) do 22,0% 

(2016 r.).  W Polsce jednak nadal pracuje w rolnictwie znaczny odsetek pracujących w ogóle (22,0 %). 

Przoduje tu województwo podlaskie (53,1%), mniej zatrudnionych jest w pozostałych województwach: 

w lubelskim (34,1%) i świętokrzyskim (30,6%), mazowieckim (28,2%) i  podkarpackim (18.8%). 

Warto też odnotować, że pracujący w polskim rolnictwie stanowili w 2016 r. blisko 1/5 ogółu 

(18,9%) pracujących w całym unijnym rolnictwie, czyli prawie tyle samo co we Francji (8,3%), 

Hiszpanii (8,7%) i Wielkiej Brytanii (3,3%) razem wziętych. Tylko w Rumunii jest większy odsetek  

pracujących w całym unijnym rolnictwie – (19,4%).  

Jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia mieszkańców wsi, wśród ogółu ludności wiejskiej 

 z wykształceniem wyższym wskaźnik zatrudnienia wynosił w 2016 r. 79,4%, z wykształceniem 

średnim – 62,7% i z wykształceniem podstawowym lub niższym – 17,0%. Widać więc, że na 

zatrudnienie szansę mają przede wszystkim osoby legitymujące się wyższym wykształceniem i dążenie 

do jego osiągnięcia nie jest tylko swoistą „ucieczką” z rynku pracy, ale realną szansą na znalezienie się 

na nim. Niepokoić może relatywnie wysoka stopa bezrobocia wśród mieszkańców wsi.  Większość 

bezrobotnych na wsi stanowią osoby w wieku do 34 lat; ich udział wzrósł z 60,0 do 62,2% (w miastach 

utrzymał się na poziomie ok. 48,0%). Przewaga młodszych grup bezrobotnych jest znacznie większa 

wśród ludności związanej z gospodarstwami rolnymi (w 2016 r. 80,2%) niż wśród ludności bezrolnej 

na wsi (57,0%). Tylko niewielu bezrobotnych ma prawo do zasiłku z tytułu bezrobocia. Według danych 

urzędów pracy z końca 2016 r. uprawnienia takie miało 13,9% bezrobotnych na wsi i 14,0% w miastach.  

Istotną kwestią, na która zwraca się uwagę od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, to 

ocena efektów wykorzystania funduszy pomocowych. Widać istotne różnice w możliwościach 

sięgania po unijne środki i wykorzystywaniu ich na rzecz przeciwdziałania biedzie i ubóstwu czy 

integracji środowiska. W ograniczonym stopniu są one przekazywane na rozwój infrastruktury 

społecznej, instytucji czy organizacji, które skutecznie mogłyby wspierać osoby/rodziny z wieloma 

problemami. Działania realizowane w poszczególnych gminach są mocno zróżnicowane, w zależności 
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od skali problemów oraz zasobów finansowych i ludzkich w instytucjach świadczących usługi 

 w zakresie pomocy. Projekty socjalne realizowało 16%(podlaskie)- 62% GOPS-ów( mazowieckie). 

Na podstawie omawianych źródeł należy zwrócić między inny na problem niskiej skuteczności 

działań aktywizacyjnych prowadzonych przez instytucje pomocy społecznej. Istotnym problemem 

są braki kadrowe, niski stopień specjalizacji zawodzie pracownika, duża liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej (na wsi 4-8,3% mieszkańców). Władze gmin wiejskich na pomoc społeczną 

przekazują średnio 20 % swoich wydatków. 

W świetle dostępnych informacji z OZPS z 5 województw makroregionu gminy wiejskie 

stanowią 66-72% gmin w województwach, oznacza to, iż 66-72% OPS to GOPS-Y. Około 4 % GOPS 

nie spełnia wymagań związanych z zatrudnieniem pracowników socjalnych, średnia liczba 

pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS to 3 osoby. Zdecydowanie niekorzystna sytuacja  

w porównaniu z miastami dotyczy zatrudniania pracowników socjalnych ze specjalizacją: 

specjalizację 1 stopnia posiada zaledwie co trzeci pracownik (30%),  a 2 stopnia co 6 (15%). Pracujący 

na wsi pracownicy socjalni są przeciążeni pracą, na jednego pracownika socjalnego przypada średnio 

ok. 131- 138 osób. 

Zróżnicowana jest też aktywność GOPS-ów poza świadczeniami w pomocy społecznej: 

kontrakty  realizowane były przez 30%-60% GOPS..Zespoły pracy socjalnej  funkcjonowały od 

5% do 20 % GOPS. Pracownicy GOPS-ów deklarują chęć współpracy z organizacjami 

pozarządowymi (w świetle danych od 20% do 50%).    

Na wsi brak jest instytucji realizujących świadczących usługi w zakresie pomocy i wparcia. Na 

podstawie danych z OZPS  i Kart Gmin w gminach wiejskich z  województw: lubelskiego, 

mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego najwięcej ofert kierowanych było dla 

dzieci i młodzieży(kluby, świetlice). Około 40% gmin posiadało kluby seniorów, a około 1/3 

podmioty ekonomii społecznej. Poza tymi podmiotami występuje ograniczony dostęp mieszkańców 

wsi do infrastruktury specjalistycznej – poradni, ośrodków, domów pomocy. Instytucje pomocy 

 i wsparcia głównie skupione były w miastach grodzkich, w tym domy: pomocy społecznej, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, poradnie specjalistyczne, kluby, ośrodki, 

centra, organizacje pozarządowe.  

Komunikacja pomiędzy jednostkami pomocy i integracji społecznej, często działających w tych 

samych obszarach, z tymi samymi społecznościami, nie zawsze wpisuje się w MODEL dobrych 

praktyk. Mimo składanych we wszystkich zespołach deklaracji o współpracy instytucji w gminach, 

działania wspólne są relatywnie rzadko podejmowane (w świetle danych z OZPS od 20% do 50% 

GOPS-ów podejmuje współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami. Na podstawie informacji z OZPS 

i Kart Gmin można zaobserwować znaczne różnice jeśli chodzi liczbę funkcjonujących na ich terenie 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Najwięcej organizacji pozarządowych jest 

zarejestrowanych w gminach województwa świętokrzyskiego - 97, następnie województwa 

podkarpackiego - 57. Zdecydowanie mniej wskazań pojawiło się w pozostałych województwach:  
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w województwie podlaskim - 28, mazowieckim - 17 i  lubelskim - 6. Działające w środowisku wiejskim 

organizacje zajmują się wieloma problemami. W pierwszej kolejności należy wymienić organizacje 

 i stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, następnie stowarzyszenia 

kulturalne, sportowe i organizacje biznesowe, a dalszej kolejności organizacje działające na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Mimo deklarowanej współpracy instytucje i organizacje, 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.  Na terenach wiejskich, co 

już zostało podkreślone, występują nieliczne ośrodki wsparcia i specjalistycznego poradnictwa, 

zaledwie 5% GOPS-ów zatrudnia specjalistów.  

Najistotniejszą mocną stroną współpracy pomiędzy omawianymi instytucjami  

w większości gmin jest fakt, że w małych, lokalnych społecznościach w większości wszyscy 

pracownicy dobrze się znają. Mogą zatem współpracować również w sposób nieformalny. 

Cechą społeczności wiejskich jest brak poczucia anonimowości. Występuje silne poczucie 

wstydu i upokorzenia oraz niechęć przyznania się do problemów np. psychicznych lub alkoholowych  

w rodzinie, co bardzo utrudnia podjęcie skutecznej pomocy. Brak odpowiednich wzorców utrudnia 

osiąganie efektów w pracy socjalnej z rodziną w społecznościach trwale ubogich, gdzie alternatywne 

układy odniesienia nie występują. Mieszkańcy małych społeczności wiejskich nie są do końca 

przekonani o skuteczności na przykład porad psychologicznych; korzystanie z takiego wsparcia 

obarczone jest, w ich mniemaniu, piętnem choroby psychicznej. 

Oddzielnym zagadnieniem jest infrastruktura transportowa, ze szczególnym uwzględnieniem 

transportu publicznego. Niektóre gminy, położone w pobliżu autostrad, dróg szybkiego ruchu, dróg 

międzynarodowych mają rozbudowywaną sieć drogową i transportową, obejmującą zarówno transport 

indywidualny, jak i publiczny. W innych, zaniedbaniom infrastrukturalnym towarzyszy w tym wypadku 

silna bariera instytucjonalna. Znaczna część badanych osób zwracała uwagę na trudności 

komunikacyjne związane z dojazdami do szkól, pracy, lekarzy czy innych specjalistów. 

Na potrzeby opracowania MODELU warto zwrócić uwagę na urynkowienie niektórych 

instytucji. W związku z możliwością otwierania prywatnych placówek, takie działania były 

podejmowane w gminach biorących udział w badaniach. Ich występowanie może wpłynąć 

pozytywnie na dostępność i jakość świadczonych usług. 

Wydaje się, że mocną stroną, aczkolwiek zróżnicowaną ze względu na czynniki ekonomiczne 

jest umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach życia. Coraz wyraźniej 

wiąże się z siecią internetową czy możliwościami elektronicznej komunikacji.  
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Wieś, na co już wskazywano, jest zróżnicowana pod względem struktury społeczno-zawodowej, 

dlatego tym bardziej należy zwrócić uwagę na wykształcenie i profesjonalizm mieszkańców, którzy 

mogą podjąć współpracę i służyć swoimi kompetencjami oraz  umiejętnościami. W gminach 

położonych blisko miast dostęp do specjalistycznych usług jest znacznie ułatwiony 
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II. ZAŁOŻENIA MODELU KOOPERACJI 

W   

GMINACH WIEJSKICH 
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Pierwsze założenia i wytyczne dla MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH, jakie 

powstały w trakcie pracy 12 doradców z podmiotami w 40 Gminno-Powiatowych Zespołach 

Kooperacji, odnosiły się do stanu idealnego. Uczestnicy, podczas jednego z comiesięcznych siedmiu 

spotkań warsztatowych, wypracowali oczekiwany i efektywny system kooperacji jako „DZIEŃ PO 

CUDZIE8”. Osiągnięcie tego celu wiąże się jednak z systemowymi zmianami prawnymi, 

organizacyjnymi, wprowadzeniem nowych zawodów do klasyfikacji, budżetem na systemowe 

rozwiązania9. Wszystkie te elementy nie należą do zadań i kompetencji osób pomagających  

w środowisku lokalnym. Jednak nieutrwalone zmiany w pomocy społecznej, ciągłe nowe zadania 

administracyjne, zaniżone postrzeganie kompetencji pracowników GOPS-ów wiejskich czy wysoki 

poziom wypalenia zawodowego powodują, że instytucjom pomocy trudno dostrzec własne możliwości 

i zasoby do kolejnych wyzwań, a tym bardziej samodzielnie zmieniać model pomocy. 

Kolejny etap prac warsztatowych G-PZK oraz konsultacje z instytucjami poświęcono więc na 

wypracowanie rozwiązań modelowych w aktualnej rzeczywistości osobowo-prawno-organizacyjnej, 

które dzięki budżetowi projektowemu można zrealizować (testować).  

Materiały i wnioski wypracowane w 40 gminach i 30 powiatach analizowali  podczas kwartalnych 

zjazdów w makroregionie konsultanci naukowi, konsultanci prawni, doradcy i specjaliści zatrudnieni 

 w ROPS. 

W konsekwencji, aby odpowiedzieć  na rzeczywistość pomocową, zminimalizować bariery, 

 a wzmacniać mocne strony gmin wiejskich w MODELU KOOPERACJI, obok działań  wspierania osób 

i rodzin, skoncentrowano się na zaprojektowaniu systemu wsparcia zewnętrznego dla gminnych 

 i powiatowych podmiotów pomocy i integracji społecznej. 

Mamy wrażenie, że jeśli nie założymy „maski tlenowej” najpierw pracownikom podmiotów 

pomocy społecznej, to nie będziemy w stanie założyć jej osobom i rodzinom z grupy ubóstwa 

 i wykluczenia społecznego .  

           

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Jedna z technik pracy używana w metodyce PSR (podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach).  
9 Wszystkie podmioty pomocy społecznej, w każdym województwie podczas prac G-PZK, badania focusowego, 

konsultacji wskazały na konieczność zaplanowania finansowania dla MODELU KOOPERACJI.  
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5. KONCEPCJA ORGANIZACYJNA I MERYTORYCZNA,  

            OPARTA O OCZEKIWANIA I BADANIA 

           Elżbieta Bielecka, Anna Tomulewicz  

 

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 kompetencje i środki do odpowiadania na zdiagnozowane 

wyzwania. 

Raport z badań MCPS Warszawa 2018:  Rozpoznania potrzeb, trudności i zasobów potrzebnych do budowania 

kooperacji pomiędzy służbami pomocy społecznej a podmiotami i jednostkami z innych sektorów 

 

KONCEPCJA ORGANIZACYJNA  

1.   MODEL Kooperacji w Gminach Wiejskich ma budować system współpracy. Jego propozycja 

uwzględnia więc współdziałanie / partnerstwo władz, instytucji  pomocy i integracji społecznej, 

podmiotów sektorowych na poziomie wertykalnym (województwo – powiat – gmina) oraz na poziomie 

horyzontalnym ( pomiędzy instytucjami w powiatach i w gminach, które budują Partnerski Zespół 

Kooperacji). Taka konstrukcja opiera się na wnioskach teoretycznych dotyczących zasad kooperacji, 

rekomendacjach z dobrych praktyk, kompetencjach legislacyjnych przyporządkowanych instytucjom 

(każdy z podmiotów porusza się w obrębie własnych zadań), a przede wszystkim postrzeganiu 

MODELU KOOPERACJI w kontekście kompleksowego systemu pomocy, zamiast kolejnego zadania 

do wdrożenia dla podmiotów. 

 

2. Obok instytucji pomocy i integracji społecznych oraz podmiotów sektorowych istotnych 

 z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego (m.in. placówki edukacyjne, rynku pracy, 

zdrowia, sądownictwa, bezpieczeństwa, kultury, aktywności społecznej oraz organizacje pozarządowe) 

niezbędnym elementem systemu jest zarządzanie, administrowanie i decyzyjność działań, czyli 

codzienne zadania władz samorządowych. W MODELU przewidziano zaangażowanie władz na 

różnych jego etapach. Na wniosek podmiotów G-PZK proponuje się włączenie w decyzje o pracy 

MODELEM wójtów i starostów, zaś do pracy w MODELU – radnych gminy/powiatu lub członków 

zarządu powiatu oraz przedstawiciela Zarządu Województwa.  

Zaangażowanie organizacyjne i merytoryczne radnych/członków zarządów ma też znaczenie 

edukacyjne (m.in. dotyczące pomocy społecznej, roli pracowników socjalnych), promocyjne (m.in. 

usług i aktywności społecznych, działań profilaktycznych) i wzmacniające dla podmiotów pomocowych 

(m.in. prestiż poziomej współpracy w charakterze partnera, docenienie profesji i jej efektów pracy 

 z osobami, rodzinami, grupami). 
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OPS postrzegany jest przez radnych, kiedy mowa na sesjach o budżecie gminy (wydatki na pomoc 

społeczną), o sprawozdawczości (w tym OZPS lub programów, strategii, projektów socjalnych) lub 

interwencyjnie (interpelacje, skargi). Brak pozytywnego wizerunku równa się brak zaangażowania. 

                                      Sprawozdanie doradcy z pracy z G-PZK , 2018 

3. Zgodnie z wytycznymi MRPiPS oraz zdiagnozowanymi trudnościami współpracy (Raporty  

z badań 2014, 2018, sprawozdania z wojewódzkiej Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 201710) 

proponuje się, aby poziom wdrażania MODELU Kooperacji w Gminach Wiejskich obejmował zakres 

współpracy jednostek i podmiotów  powiatu (większe zaplecze instytucjonalne, zasoby ludzkie, 

specjalistyczne, wyższa specjalizacja kadr pomocy społecznej) i gminy (bliżej rodzin, potrzeb, władz, 

wysoka odpowiedzialność społeczna, otwartość na rozwiązania), przy koordynacji i wsparciu 

merytorycznym województwa (wiedza z poziomu województwa, specjaliści, baza dobrych praktyk, 

inicjatyw i nowych metod pracy socjalnej, organizacja szkoleń) oraz monitorowaniu ze strony 

podmiotów samorządowych i rządowych województwa.  

 

4. Instytucjami zaangażowanymi w MODEL byłyby na poziomie: 

 województwa: odpowiedzialny za koordynację i upowszechnianie MODELU – ROPS, a także 

powołany do monitorowania i wsparcia podmiotów w regionie Wojewódzki Zespół Kooperacji 

(instytucje nadzorujące lub w swej strukturze posiadające terenowe instytucje podległe, np. 

komenda wojewódzka policji, kuratoria oświaty, wydziały ds. rodziny i nieletnich sądów 

rejonowych, okręgowych, wydziały spraw społecznych i zdrowia urzędów wojewódzkich, 

wojewódzkie urzędy pracy, rady seniorów, uczelnie oraz członek zarządu województwa). 

 powiatu: odpowiedzialny za kooperację międzyinstytucjonalną MODELU – PCPR,  

a także wybrany radny powiatu/członek zarządu powiatu, powołany do Partnerskiego Zespołu 

Kooperacji (gminno-powiatowego) razem z podmiotami powiatowymi (będą to np. poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki zdrowia, terapii, wtz, urzędy pracy, ośrodki rehabilitacji, 

placówki specjalne i wspierania rodziny, zespoły kuratorskie, policja i inne). 

 gminy: odpowiedzialny za kooperację na rzecz osób, rodzin i grup w MODELU – GOPS, 

 a także wybrany radny gminny, powołany do Partnerskiego Zespołu Kooperacji (gminno-

powiatowego) razem z podmiotami gminnymi ( np. poradnie zdrowia, oświata, ośrodki kultury, ngo, 

placówki wspierania rodziny, rady, zespoły i inne). 

 

5. W pracy nad MODELEM KOOPERACJI, ROPS będzie realizował zadania upowszechniania 

MODELU, działania koordynacyjno-doradcze (wyznaczony doradca/pracownik MODELU , Platforma 

edukacyjna) oraz inspirujące i wspierające dla instytucji i pracowników (przede wszystkim powiatu, 

                                                           
10 Raporty z badań ROPS, MCPS  dot. współpracy, rok 2014: Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami 

na terenie gminy, powiatu, województwa, rok 2018 Rozpoznania potrzeb, trudności i zasobów potrzebnych do budowania 

kooperacji pomiędzy służbami pomocy społecznej a podmiotami i jednostkami z innych sektorów. 
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PCPR). W przypadku zgłoszonych potrzeb przez powiat, ROPS pełnić ma również funkcję edukacyjną 

dla PZK (Szkoła Kooperacji, superwizje, coaching). 

Spośród instytucji zajmujących się zagadnieniami pomocy społecznej należałoby wyłonić instytucję, 

której zadaniem byłoby koordynowanie współpracy międzyinstytucjonalnej – w tym inicjowanie 

cyklicznych spotkań.                                     Raport z badań ROPS, Białystok, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd wojewódzki/ROPS  
 
Koordynuje wdrażanie MODELU 
Wyznacza doradcę/pracownika ds. Modelu, upowszechnia i szkoli 
z Modelu, jest odpowiedzialny za Platformę i Szkołę Kooperacji, 
superwizje dla PZK, coaching dla pracowników socjalnych, 
udostępnia narzędzia, organizuje spotkania animatorów, promuje 
MODEL 
 
Wojewódzki Zespół Kooperacji 
urealnia politykę społeczną w województwie, opracowuje 
rekomendacje, upowszechnia dobre praktyki.  
Podejmuje kluczowe decyzje dot. Modelu, szkoleń i wsparcia, 
buduje wojewódzką listę aktywności i usług, dobrych praktyk. 

Samorząd powiatowy/PCPR 
 
Zgłasza wdrażanie MODELU, 
koordynuje współpracę miedzy instytucjami 
powiatowo-gminnymi, wyznacza lidera-animatora PCPR, 
szkoli i wspiera podmioty, organizuje szkolenia/coaching, we 
współpracy z ROPS,  
dokumentuje pracę w Modelu, w tym zespołu,  
odpowiada za projekty socjalne,  
buduje i aktualizuje listę usług i aktywności,  
urealnia politykę społeczną gminno-powiatowa. 
 
 
Samorząd gminny/GOPS 
 
Koordynuje współpracę z osobami/rodzinami/grupa i 
środowiskiem, zarządza przypadkiem, grupą 
Wyznacza osobę – animatora, pracownika kluczowego w 
Modelu, deleguje wszystkich prac. socjalnych do prac 
MODELEM, dokumentuje pracę z osobami/rodzinami, 
odpowiada za kontrakty rodzinne, plany pomocy, 
monitorowanie , urealnia politykę społ. gminno-powiatową. 

Podmioty PZK (Partnerski Zespół Kooperacji )  
 
Praca merytoryczna na rzecz podmiotów  
oraz realizacja procesu pomocy osobom, rodzinom, 
grupom. Członkowie PZK uczestniczą w każdym etapie 
metodycznego działania,  
Prowadzą rekrutację do MODELU, warsztaty diagnostyczne oraz 
diagnozę wielowymiarową, planują i realizują IPP z 
wykorzystaniem lokalnie dostępnych usług i aktywności, 
współtworzą zespół i narzędzia, budują pozytywny wizerunek 
pomocy, prezentują ewaluację pracy pomocowej i pracy PZK, 
realizują inne usługi na rzecz osób, rodzin, urealniają politykę 
społ. gminno-powiatową. 

ZARZĄD 
WOJEWÓDZTWA/ 

CZŁONEK ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA 

 
STAROSTA/RADA 

POWIATU 
/ CZŁONEK  

ZARZĄDU LUB 
RADNY 

 
WÓJT/RADA 

GMINY/ /RADNY 
GMINNY 

 
zarządza systemem 
wsparcia MK; 
podejmuje kluczowe 
decyzje o usługach w 
województwie,  
powiecie, gminie; 
zawiera porozumienie o 
wdrażaniu Modelu; 
uczestniczy w pracach 
PZK (radni powiatu i 
gminy),  
w pracach WZK 
(członek Zarządu 
Województwa);  
zgłasza i wypracowuje 
rekomendacje dla 
Modelu i usług; 
prowadzi 
sprawozdawczość MK i 
buduje wizerunek na 
komisjach, sesjach rady 
gminy/powiatu/zarząd
zie województwa; 
rekomenduje prace 
legislacyjne i 
programowe, wpływ na 
prawo lokalne- 
programy, strategie; 
promuje MODEL 
Kooperacji i roli służb 
pomocowych. 
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6. W ramach MODELU KOOPERACJI kluczowe są dwie osoby liderów – animatora powiatu PCPR 

oraz animatora gminy GOPS. Połączenie ich odpowiedzialności w pracy MODELEM rozkłada 

ciężar tworzenia systemu powiatowo-gminnego na zasoby dwóch wiodących instytucji, jest zgodne 

z kompetencjami, zadaniami przypisanymi powiatowi i gminie w ustawie o pomocy społecznej.  

Wśród wielu trudności kooperacji pracy pomocowej wymienia się deklaratywności lub niechęć 

do liderowania pracowników - brak inicjatyw prowadzenia zespołów, nieznajomość zadań 

 i kompetencji, a wśród form kooperacji: informowanie (80%), wspólne szkolenia ( 50%), realizacja 

projektów (30%).  

Raport z badań MCPS Warszawa 2018  

Proponowany podział przyczyni się do minimalizowania trudności we współdziałaniu. Sugestie zadań 

osób kluczowych: doradcy ROPS i animatorów zostały szczegółowo rozpisane w następnym 

podrozdziale oraz w załączniku do opracowania. 

      Uczestnicy podczas opracowania MODELU wskazali na nadrzędną rolę pomocy społecznej. Jednak 

biorąc pod uwagę poziom powiatowo-gminny, zdecydowano poddać testowaniu w MODELU podział 

odpowiedzialności na: animatorów powiatowych i gminnych. Wynika to z faktu roli merytorycznej 

PCPR wobec jednostek gminnych.  

                                                     Sprawozdanie doradcy z pracy z G-PZK, 2018 

 

7. Odpowiedzialność za kooperację podmiotów, ich współpracę międzysektorową, zgodnie  

z art.19 pkt 14, 15 ustawy o pomocy społecznej proponuje się przekazać dla wyznaczonego 

animatora PCPR (wyodrębnionego organizacyjne i zadaniowo). 

 

8. Animator – pracownik GOPS (wyznaczony organizacyjnie i zadaniowo w GOPS), to osoba 

odpowiedzialna za współprowadzenie działań MODELU Kooperacji, jednak jej zadania 

koncentrować się będą  na obszarze pracy MODELEM na rzecz osób, rodzin i grup w lokalnej 

społeczności.  

 

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

od usług, a nie od świadczeń (np. koordynator, asystent rodziny, pracownik socjalny autonomiczny 

wobec procedur administracyjnych, związanych z przyznawaniem świadczeń finansowych). Stawia 

to osoby MODELU w roli pomocowej – profesjonalnego „pomagacza” ukierunkowanego na zmiany, 

a nie skutecznego urzędnika. Jest to zgodne z kierunkiem niezbędnych, systemowych zmian 

pomocowych w Polsce i na świecie. 

      Podczas konsultacji wskazano, że animator gminny jako osoba do kontaktu powinien być 

pracownikiem GOPS, nie obarczonym dodatkowymi obowiązkami. Sugestie dotyczyły: odjęcia 

innych obowiązków z wyliczonego na pracę MODELEM  ¼ etatu  lub dodatkowe wynagrodzenie. 
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      Wnioski z konsultacji Modelu Kooperacji, styczeń 2019  

 

10. MODEL KOOPERACJI GMIN WIEJSKICH zakłada 4 etapy, w których obowiązki rozkładają 

się na poziom województwa, powiatu oraz gminy. Do każdego etapu  zaproponowano kroki, zadania 

 i warunki niezbędne do jego przeprowadzenia. 

 I etap upowszechnienia i koordynacji (krok 1), 

 II etap organizacyjny (kroki 2-5), 

 III etap pracy MODELEM (kroki 6-8), 

 IV etap ewaluacji (i decyzji o ewentualnej kontynuacji, krok 9-10). 

 

11. Po spotkaniach informacyjnych w ROPS prezentujących pracę MODELEM, decyzje o lokalnym 

(powiatowo-gminnym) wdrażaniu MODELU Kooperacji podejmą wspólnie: PCPR, GOPS z 

wójtami i starostami. Dokonują oni analizy potrzeb osób, rodzin, grup wymagających wsparcia na 

danym terenie lub długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Wykorzystają dostępne dane 

 z programów, strategii oraz OZPS. W sytuacji pozytywnej decyzji, wyznaczą wspólnie 

radnych/członka zarządu do pracy w MODELU z ramienia władzy gminy, powiatu. Wysyłają do 

ROPS zgłoszenie potrzeby zawiązania kooperacji oraz chęci wdrażania Modelu Kooperacji. 

Zespoły powinny być umocowane prawnie. 

Sprawozdanie z pracy doradców z G-PZK, gminy mazowieckie, podlaskie, podkarpackie, 2018  

12. Na potrzeby profesjonalizacji współpracy wybrane przez animatorów i radnych instytucje pomocy 

i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych zawiązują formalne Zespoły (Partnerskie 

Zespołu Kooperacji). Każdy PZK ustala grupę instytucji kluczowych, tzw. „trzon zespołu”, 

 z którym jest podpisane porozumienie o kooperacji. Trzon zespołu stanowią: PCPR (animator, 

pozostali pracownicy socjalni), GOPS (animator, pozostali pracownicy socjalni), radni, 

przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, lider-ekspert z grupy, klubu, organizacji lokalnej 

reprezentujący osoby, rodziny. Inne instytucje uczestniczące w poszczególnym PZK, będą dobrane 

ze względu na dominujące trudności i potrzeby. Do każdego PZK może zostać zaproszona, 

 w charakterze eksperta osoba, rodzina wybrana przez lokalną organizację pozarządową, grupę 

nieformalną lub GOPS. O ostatecznym kształcie PZK oraz włączeniu określonych instytucji do 

pracy PZK decyduje animator PCPR, we współpracy z GOPS oraz z osobą/rodziną objętą 

wsparciem.  

Ważnym elementem będzie oparcie działań o dobrowolną kooperację podmiotów poprzez 

Porozumienia, określające zakres i zadania powiatu, gminy oraz instytucji w PZK. 

  Wśród przyszłych wyzwań,  często występowały odpowiedzi dotyczące stworzenia procedur 

postępowania w ramach współpracy w zakresie wsparcia rodziny, z zaznaczeniem jednak, że nadmiernie 

rozbudowane procedury utrudniają współpracę.  
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Raport z badań ROPS Białystok 2018 

 

13. Budowanie zespołów uwzględnia metodykę pracy grupowej, ma być zorientowane na 

wspólne działania na rzecz określonych celów dla podmiotów, osób/rodzin/rodzin  

i lokalnego środowiska. Zespoły mają być zarządzane partnersko przez animatora PCPR 

 i GOPS.  

Za działania międzysektorowe, służące wzmocnieniu potencjału instytucji działających na rzecz 

włączenia społecznego odpowiadałby animator PCPR (będą to między innymi szkolenia, tworzenie listy 

aktywności i usług, projekty socjalne, dokumentowanie pracy PZK).  

Za działania służące szukaniu efektywnych rozwiązań pomocowych i współpracę PZK z osobami, 

rodzinami, grupami, zgodnie z etapami metodycznego działania odpowiadałby animator GOPS (czyli 

między innymi: kwalifikowanie do wsparcia, diagnozę wielowymiarową, planowanie i realizację 

pomocy z wykorzystaniem usług i aktywności z listy, monitorowanie i inne). Praca PZK obejmować 

będzie różnorodne formy współpracy: spotkania, konsultacje, wspólną realizację usług i aktywności, 

działania poprzez Platformę, pracę środowiskową, planowanie i realizację indywidualnych planów 

pracy (IPP). Zadania zostałyby określone w porozumieniu i harmonogramie (załącznik nr 2).  

Stałym elementem działalności PZK byłyby cykliczne spotkania (propozycja: raz na miesiąc), każde 

dotyczące trzech obszarów:  

 doskonalenia własnego warsztatu pracy i budowania zasobów pomocy, 

 konsultacji realizowanych przypadków; realizacji usług na rzecz osób, rodzin, grup, 

 pracy metodycznej z osobą, rodziną, grupą. 

W celu usprawnienia współpracy poszczególnych podmiotów, trzeba umożliwić im płynną 

wymianę informacji – tak na poziomie formalnym (na przykład przez zatrudnionego do tego celu 

pracownika - ANIMATORA ), jak również poprzez spotkania MERYTORYCZNE.  

Na poziomie ponadregionalnym, instytucje pomocowe dla zwiększenia efektywności potrzebują 

klarownych procedur dotyczących współpracy i kompetencji wzajemnie przenikających się, a także 

rozwiązań prawnych oczekiwanych umożliwiających im egzekwowanie od beneficjentów zachowań od 

nich 

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. Brakuje nam bazy danych  

Sprawozdanie doradców z opracowania Modelu Kooperacji, praca z G-PZK 2018, woj. mazowieckie, podlaskie, podkarpackie  

 

 

14. Budowanie listy aktywności i usług zaplanowano w MODELU KOOPERACJI w GMINACH 

WIEJSKICH zarówno na poziomie gminno-powiatowym (lokalne, realnie istniejące i dostępne, do 
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wykorzystania w planie współpracy z rodziną), jak i wojewódzkim (bazy dobrych praktyk, inicjatyw, 

inspiracji, metodologię pracy nad listą usług prezentuje zał.6). 

 

15. Aby zespół mógł sprawnie i szybko działać musi być ograniczona do minimum biurokracja, znacznie 

mniejsza niż w przypadku już działających zespołów. Dlatego w MODELU KOOPERACJI 

przewiduje się formę drukowaną jedynie porozumień pomiędzy powiatem – gminą oraz instytucjami 

tworzącymi PZK. Pozostałe dokumenty planuje się prowadzić w formie elektronicznej, poprzez 

Platformę MODELU. 

 

16. Praca MODELEM Kooperacji zakłada czasowość. Przyjęto założenie, że wdrażanie czterech etatów 

MODELU to czas osiemnastu miesięcy. Okres ten jest zdeterminowany działaniami 

upowszechniającymi MODEL przez ROPS, jego akceptacją przez władze, powołaniem 

 i zabezpieczeniem organizacyjno-prawnym animatorów w powiecie i gminie, wyborem radnych, 

organizacją PZK, budowaniem kooperacji podmiotów i szkoleniami (ok. 3 m-cy); czasem na 

realizację wsparcia, planów pomocowych na rzecz osób i rodzin  oraz budowania profesjonalizmu 

podmiotów i zasobów (do 13 m-cy) oraz ewaluacją: podsumowaniem, prezentacją efektów w 

województwie, powiecie i gminie, zmianami w zapisach programów, strategii, OZPS (ostatnie 2 m-

ce). 

 

Wartością był bezpośredni udział  pracowników podmiotów, władz w definiowaniu i szukaniu 

rozwiązań do Modelu Współpracy z ich własnego punktu widzenia. Wpływaliby na proces budowania 

Modelu poprzez proponowanie modyfikacji w narzędziach, wskazywanie nowych obszarów i zadań. 

    Sprawozdanie doradcy z opracowania Modelu Kooperacji, lubelskie, 2018 
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KONCEPCJA MERYTORYCZNA 

1. Nadrzędnym celem MODELU Kooperacji jest wsparcie instytucji na terenie gmin i powiatów, 

aby mogły efektowniej pomagać osobom i rodzinom. Wsparcie to miałoby charakter budowania 

systemu, a nie działań doraźnych i interwencyjnych.  

Specjaliści podkreślają, że ich praca ma często charakter interwencyjny, nie systemowy. 

Systematyczna praca interdyscyplinarna ( w praktyce pozostawia wiele do życzenia, sprowadza się do 

pracy w kryzysie, sporadycznie, a nie systematycznie). 

Sprawozdanie z pracy doradców,  gminy mazowieckie, podlaskie, podkarpackie, 2018  

 

2. Efektywność pomocy zależy od trzech, wpływających na siebie wzajemnie czynników:  

 Stopnia nasilenia problemów osób, rodzin, grup w gminie, powiecie, które obejmujemy 

wsparciem,  

 Zasobów lokalnych – infrastruktury, instytucji/podmiotów, specjalistów, liderów. 

 Konstrukcji systemu wsparcia.  

  Można uczyć pracowników socjalnych nowych metod pracy z rodzinami, kształcić kadrę 

specjalistów, mieć zaplecze instytucji, ale bez systemu profesjonalnych powiązań (konstrukcji 

systemu wsparcia) pomiędzy zasobami powiatowo-gminnymi, bez wypracowanej kultury 

kooperacji (Partnerskie Zespoły Kooperacji), otwartej komunikacji, podziału zadań opartego na 

zaufaniu, wspólnej, etapowej pracy na rzecz jednego wspólnego celu, wysokiej odpowiedzialności 

za efekty i scalającego lidera (animatora) – wszystkie potencjały pozostaną jedynie możliwością. 

  Proponuje się, by działania PZK koncertowały się na instytucjach poprzez budowanie 

metodycznej pracy Zespołem na rzecz rozwoju profesjonalizmu podmiotów kooperacji oraz na 

współpracy podczas metodycznego działania  na rzecz osób, rodzin i grup. 

Budowa i koordynacja systemu to zadania samorządu województwa i władz. 

 

3. Podczas wdrażania systemu MODELU wyodrębnić można cztery grupy uczestników: 

 Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej, ubóstwa i wykluczenia 

społecznego: osoby zarządzające i pracownicy podmiotów wojewódzkich,  

 Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej, ubóstwa i wykluczenia 

społecznego: osoby zarządzające i pracownicy podmiotów z gmin i powiatów,  

 Środowisko lokalne, władze gminy/powiatu/radni 

 Osoby, rodziny, grupy korzystające z pomocy i wsparcia na terenie gminy/powiatu. 

Do każdej z nich zdefiniowano cele, zadania merytoryczne opisane w schemacie (w poszczególnych 

etapach i krokach). 

 

4. MODEL Kooperacji ma być nową, profesjonalną konstrukcją systemu wsparcia na rzecz 

podmiotów świadczących pomoc i wsparcie w lokalnym środowisku.  



 

                                                      46 
 

Praca zespołowa i międzysektorowa może zapewniać stałe wsparcie i rozwój kompetencyjny 

podmiotów (szkolenia celowe, coaching, superwizja, doradztwo, animacja, praca na Platformie 

Modelu).  

            Dotychczasowa współpraca podmiotów opierała się na  nieformalnych kontaktach 

indywidualnych lub grupowych o charakterze informacyjnym ( 80%). 

Raport z badań ROPS Białystok 2018 

Tworzenie i funkcjonowanie PZK odbywać się będzie zgodnie z metodyką pracy zespołowej. 

          Żeby zespół mógł funkcjonować, konieczne jest wsparcie go poprzez działania edukacyjne, 

zabezpieczenie w związku z tym środków finansowych na działania edukacyjne lub organizowanie 

działań edukacyjnych. Jednoznacznie wskazano, iż konieczne jest objęcie członków zespołu 

superwizjami. Druga forma wsparcia to wyjazdy szkoleniowo–studyjne, do innych gmin/miejsc. 

Wskazano też na potrzebę moderatora spotkań/pracy Zespołu. 

Sprawozdanie doradcy z opracowania Modelu Kooperacji, praca z G-PZK 2018 

 

Praca zespołowa ma zapewnić kompleksowe wykorzystanie zasobów lokalnych, przekładając 

się na efektywność, wielowymiarowość wsparcia. Dzięki niej wzrośnie szacunek dla partnerów  

i zostaną zharmonizowane wysiłki skierowane na osoby, rodziny i grupy. 

 

Niezbędne etapy i elementy pracy Zespołem wg P. Lencioni, Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej, 

Praktyczny przewodnik dla liderów, menedżerów, moderatorów, MT Biznes 2012 

 

Efekty pracy Zespołu zależą w przeważającej mierze od ludzi i jakości wykonywania ich zadań. 

Rezultaty, jakie osiągnie zespół zadecydują o realizacji celów MODELU. Na efektywność osobistą mają 

wpływ relacje pomiędzy członkami zespołu oraz postawy, wiedza, umiejętności poszczególnych osób 

w zespole, a szczególnie liderów-animatorów PCPR i GOPS danego zespołu. Aby znaleźć najlepsze  

rozwiązanie i podjąć  najlepszą decyzję uczestnicy PZK angażują się w proces podejmowania decyzji 
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 i postępowanie zgodne z ustalonymi standardami oraz wymagają od innych, by cechowali się taką samą 

postawą.   

W MODELU przewidziano czas na budowanie Zespołu (szkolenia wewnętrzne instytucji 

 z własnych zadań i kompetencji, zewnętrzne przy współpracy z ROPS, warsztaty tematyczne, coaching, 

superwizje), czas na planowanie/realizowanie pomocy, wspólną pracę na rzecz usług, projektów, 

budowanie list usług itp., czas na refleksyjność, opracowanie ewaluacji, rekomendacji do OZPS 

 i sprawozdawczości, prezentacji dla władz, zmian programów, strategii. 

 

5. Aby osiągnąć cel jakim ma być wzrost efektywności pomocy, praca w MODELU odbywać się 

będzie również na rzecz osób, rodzin, grup wskazanych przez instytucje gminno-powiatowe, jako 

„trudne” lub z wieloma problemami, gdzie współwystępuje wiele obszarów do pracy. Instytucje 

pomocowe wyczerpały wobec nich własne, podmiotowe możliwości pomocy. Praca w MODELU ma 

się opierać na czasowej, formalnej współpracy podmiotów (specjalistów, instytucji). 

  

6. MODELU ma mieć charakter uniwersalny, tzn. może zostać wdrożony dla dowolnej sytuacji 

rodziny czy osoby, uznanej przez animatora CPPR, GOPS za niezbędną do wsparcia  

w MODELU/zakwalifikowaną do pracy, i co do której przynajmniej jeden z podmiotów wyraża 

pozytywną opinię, uznając realność osiągnięcia przez nią celów. 

   Zawężanie się do określonych grup, jest trudne, zwłaszcza w małych społecznościach. 

MODEL będzie działał w sposób efektywny, jeśli będzie można nim objąć różne osoby i grupy w 

zależności od potrzeb. We wszystkich gminach, wskazywano również na konieczność objęcia pracami 

zespołu rodziny, w szerokim kontekście tego słowa, zwłaszcza rodzin wieloproblemowych, 

posiadających dzieci. 

Sprawozdanie doradcy z opracowania Modelu Kooperacji, praca z G-PZK 2018 

 

7. Skuteczna praca z rodziną wymaga indywidualizacji procedur oraz technik, czyli specyficznego 

dopasowania sposobów postępowania do potrzeb rodziny. MODEL KOOPERACJI przewiduje 

działania ukierunkowane na usamodzielnienie rodzin. 

Są to między innymi:  

 wsparcie całej rodziny,   

 przyjęcie rozwiązań wskazujących na aktywność rodziny, na jej współodpowiedzialność,  

 zmiana postawy z biorącej na uczestniczącą,  

 stosowanie kontraktów od początku pracy – wykorzystanie empowermentu,  

 wspólna decyzja dotycząca korzystania i planowania pracy, indywidualizm wsparcia – osoba 

związana z rodziną, bazuje na długotrwałych relacjach i zaufaniu, asystent lub trener rodziny 

koordynowanie planu wsparcia, 

 budowanie więzi lokalnych (ze społecznością, gdzie rodziny są osadzone, by nie były wykluczone, 
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ale zintegrowane),  

 traktowanie pracy z rodziną jako procesu (etap po etapie, strategicznie),  

 jakość i etyka pracy osób wspierających rodziny (kwalifikacje, superwizja, praca zespołowa, 

docenienie działań oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu w długim procesie pomagania),  

 jednolity system prawny wdrażany przez instytucje na danym terenie, proste procedury, w tym 

jednoznacznie wskazana osoba odpowiedzialna za rodzinę (pracownik kluczowy PZK),  

 rozwijanie niepieniężnych form wsparcia.  

Modelowy standard aktywnej integracji, CRZL, Warszawa 2015 

 

8. Kooperacja PZK zakłada systemową pracę, obejmującą wszystkie etapy działania 

metodycznego, realizowaną międzysektorowo w formie zarządzania przypadkiem ( z osobą, rodziną, 

grupą). Rozpocznie się od wspólnego kwalifikowania do pomocy przez Zespół  za zgodą osoby/rodziny, 

ustalenia składu PZK dla osoby/rodziny wspólnie z nią, przez wspólne diagnozowanie, planowanie 

pomocy, jej realizację według indywidualnego programu pomocy/ współpracy z wykorzystaniem listy 

aktywności i usług (gminno-powiatowej, wojewódzkiej) do monitorowaniu efektów pracy PZK z 

rodziną/osobą.  

 

9. Podczas pracy metodycznej zarządzania przypadkiem wykorzystane zostaną różnorodne 

podejścia: treningi, modelowanie, wsparcie bazujące na zasobach osoby/rodziny oraz aktywności 

rodzin/osób w społeczności lokalnej. MODEL zakłada zmianę postawy rodzin i osób, korzystających 

ze wsparcia na aktywną/uczestniczącą poprzez udział w grupach wsparcia i grupach edukacyjnych 

rodzin oraz zaangażowanie w projekty socjalne.  

Należy zastanowić się nad zestawem działań, które angażując różne instytucje pomocowe, 

zapewniłyby opiekę osobom, które cierpią w wyniku takiej sytuacji, jednocześnie nie stawiałyby osób, 

do których skierowana jest pomoc w sytuacji konieczności spotykania się z różnymi osobami. 

Współpraca różnych instytucji nie powinna oznaczać dla osoby objętej wsparciem, że każda sprawa 

będzie wymagała kontaktu z inną osobą i przedstawianiem swojej sytuacji od początku. 

Sprawozdanie doradcy z opracowania Modelu Kooperacji, praca z G-PZK 2018 

 

10. W MODELU wykorzystane zostaną niektóre z dotychczasowych rozwiązań pomocowych już 

funkcjonujących, albo przetestowanych, między innymi: Pakiety usług z Projektu  Standardów pracy 

socjalnej do budowania list aktywności i usług; obszary  koszyka oraz wzory dokumentacji  z projektu   

SCHEMATOM STOP, kalkulator społeczny z Kalkulatora Kosztów Zaniechania; wielowymiarową 

diagnozę, praca kontraktami i projektami socjalnymi,  zarządzanie przypadkiem, podejście 

skoncentrowane na rozwiązaniach (PSR) oraz inne doświadczenia lokalne. 
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11. Działania MODELU mają również urealniać politykę społeczną oraz angażować władze 

 i radnych do działań profilaktycznych. Proponuje się  wpisanie wdrażanie MODELU KOOPERACJI 

do lokalnych aktów prawnych: strategii, programów oraz zaznaczenie przewidywanych działań  

w rekomendacjach i zespołach pracy socjalnej w OZPS.  

 

12. MODEL, w zawiązku z czasowością pracy przewiduje ewaluację działań na rzecz podmiotów 

(ocenę ilościową i progres zmian), ewaluację działań pomocowych (zmiany w osobach, rodzinach, 

usamodzielnienie, aktywizacja, efekty projektów socjalnych) oraz ewaluację pracy MODELEM 

(rekomendacje zmian prawno-organizacyjnych, schematu MODELU, jego etapów, kroków, 

przypisanych celów i zadań podmiotom). 
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6 GRUPY ZAANGAŻOWANE W MODEL I ICH CELE 

     - Z KIM I DOKĄD ZMIERZAMY? 

     Elżbieta Bielecka, Anna Tomulewicz 

 

Podstawową grupą docelową MODELU KOOPERACJI mają być podmioty instytucji pomocy 

 i integracji społecznej oraz inne podmioty sektorowe działające w obszarze ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w gminach wiejskich i powiatach. Zaś sama propozycja Modelu wpisywać się w realizację 

celu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER): Wzmocnienie potencjału instytucji 

działających na rzecz włączenia społecznego. 

W trakcie opracowania MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH okazało się 

jednak, że bez zbudowania systemu, który w swojej strukturze przewiduje włączenie władz 

samorządowych oraz podmiotów wojewódzkich, wdrażanie MODELU będzie zagrożone, a zapewne 

również nieefektywne. Według pracowników instytucji gminno-powiatowych działanie bez 

zaangażowania władz, edukacji społeczności lokalnej i samych osób, rodzin korzystających ze wsparcia 

stanie się jedynie zadaniem projektowym. Bez systemowego wsparcia merytorycznego, 

organizacyjnego i promocyjnego, MODEL testowany w ramach projektu, po jego zakończeniu 

przestanie istnieć. Autorzy włączyli do konsultacji osobistych i opracowań MODELU władze, 

przedstawicieli podmiotów wojewódzkich oraz osoby i rodziny. Postanowiono przygotować i testować 

MODEL, zgodny z oczekiwaniami, który ma szanse według gmin i powiatów zakończyć się sukcesem, 

nie tylko podczas testowania.  

Dlatego wśród grup MODELU znajdują się podmioty wojewódzkie – koordynujące pracę 

MODELEM, instytucje powiatowo – gminne, władze samorządowe oraz osoby, rodziny i grupy 

korzystające z pomocy, na rzecz których praca MODELEM ma przynieść wymierne efekty.  

Cele i efekty wdrożenia MODLEU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH przygotowano 

w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, wyzwania i mocne strony współpracy na rzecz efektywnej 

pomocy. Podczas opracowania MODELU te same wskaźniki powtarzają się i są podkreślane w każdej 

grupie podmiotów. Można powiedzieć, że efekt synergii jest widoczny już na etapie określania przez 

podmioty celów do jakich dążą i efektów, jakie chcą osiągnąć. Utwierdza to autorów MODELU  

w przekonaniu o słuszności budowania systemu. 
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6.1 PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ, UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO, OSOBY 

ZARZĄDZAJĄCE I PRACOWNICY PODMIOTÓW WOJEWÓDZKICH 

 

W grupie tej znajdują się: dyrektorzy, wyznaczeni pracownicy/doradcy, inne niezbędne osoby  

w ROPS odpowiedzialne za koordynowanie i upowszechnianie MODELU Kooperacji, osoby 

zarządzające oraz wyznaczeni pracownicy wojewódzkich instytucji rządowych i samorządowych, 

posiadający 

 w swojej strukturze terenowe instytucje podległe, np. komendy wojewódzkie policji, kuratoria oświaty, 

wydziały ds. rodziny i nieletnich sądów rejonowych, okręgowych, podmioty merytoryczne  

i kontrolujące instytucje pomocy i integracji społecznej, jak np. wydziały spraw społecznych i zdrowia 

urzędów wojewódzkich, wojewódzkie urzędy pracy itp. Uzupełnieniem instytucji wojewódzkich 

zapewniającym ogląd sytuacji społecznej w regionie, na podstawie doświadczeń lub badań byłyby na 

przykład: rady seniorów, organizacje pozarządowe o zasięgu ponadlokalnym oraz uczelnie. Te ostatnie 

mogłyby też świadczyć usługi edukacyjne, szkoleniowe i badawcze na rzecz PZK i MODELU. 

Spośród przedstawicieli tych instytucji zostałyby powołane do monitorowania MODELU 

i wsparcia podmiotów w regionie Wojewódzkie Zespoły Kooperacji. Decyzja o składzie WZK  

w oparciu o porozumienie pozostawałaby w gestii ROPS. Do Zespołu proponuje się włączyć członka 

Zarządu Województwa odpowiedzialnego za sprawy społeczne.  

 

 

CELE KOOPERACJI PODMIOTÓW WOJEWÓDZKICH W MODELU 

 wsparcie merytoryczne, organizacyjne, prawne, szkoleniowe i edukacyjne podmiotów gminno-

powiatowych w realizacji MODELU Kooperacji,  

 ułatwienie funkcjonowania kooperacji gminno – powiatowej,  

 pozyskiwanie zasobów specjalistycznych, usług oraz środków celowych, 

 wzmocnienie sprawczości w podmiotach powiatowych i gminnych, 

 ułatwienie gminom i powiatom dostępu do dobrych praktyk i baz danych, 

 wzrost prestiżu pomagania, zawodu pracownika socjalnego, 

 rekomendowanie i wprowadzanie zmian w programach, strategiach, OZPS, MODELU 

KOOPERACJI,  

 promowanie MODELU KOOPERACJI. 
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EFEKTY KOOPERACJI PODMIOTÓW WOJEWÓDZKICH W MODELU 

 realistyczne wsparcie codziennej pracy podmiotów gminno – powiatowych,  

 szybkie reagowanie na potrzeby kooperacyjne,  

 wzmocnienie skuteczności działań podmiotów w gminach i powiatach, 

 dostęp do większej puli zasobów, wiedzy i umiejętności, wojewódzkiej listy aktywności i usług, 

 pozytywny wizerunek pomocy społecznej, wyższy poziom zaufania do służb społecznych, 

 urealnianie polityki społecznej w województwie, 

 wyższy poziom wiedzy dotyczącej pracy MODLEM KOOPERACJI w społeczności lokalnej, 

wśród osób, rodzin i grup. 

 

6.2 PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ, UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO, OSOBY 

ZARZĄDZAJĄCE I PRACOWNICY PODMIOTÓW Z GMIN I POWIATÓW 

 

Kluczowi uczestnicy tej grupy to osoby zarządzające oraz pracownicy socjalni GOPS I PCPR, 

wyznaczeni animatorzy GOPS i PCPR oraz pozostałe instytucje i osoby z gminy wskazane do pracy 

w MODELU  (np. poradnie zdrowia, oświata, ośrodki kultury, NGO –y, placówki wspierania rodziny, 

rady, zespoły, w tym przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, Lokalne Grupy Działania, 

jednostki agencji rynku rolnego organizacje pozarządowe i inne) i powiatowe (np. poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki zdrowia, terapii, WTZ , urzędy pracy, ośrodki rehabilitacji, 

placówki specjalne, placówki wspierania rodziny, zespoły kuratorskie, policja, punkty pomocy prawnej, 

organizacje pozarządowe i inne). 

Podmioty do składu PZK (Partnerskiego Zespołu Kooperacji) zostaną wybrane przez animatorów 

PCPR i GOPS, w porozumieniu z radnymi, w związku z aktualnie dominującymi potrzebami osób, 

rodzin i grup w gminie. Podstawowy skład PZK to: animator PCPR, animator GOPS, pracownicy 

socjalni GOPS, radni gminni i powiatowi (ew. członek zarządu), przewodniczący LZI, lider – ekspert  

z grupy, organizacji lokalnej bądź klubu reprezentujący osoby, rodziny. 

W trakcie pracy PZK inne, niezbędne instytucje i ich pracownicy mogą zasilać spotkania. Byliby 

zapraszani przez kluczowych uczestników PZK w zależności od potrzeb, charakteru sprawy, problemu, 

którą ma się zająć Zespół.  

          Kooperacja powinna obejmować podmioty, które dotąd były angażowane okazjonalnie lub tylko 

symbolicznie – zadaniem zespołu powinno być znalezienie rozwiązania, które daje szansę na włączenie 

różnych instytucji, organizacji i osób i motywowanie ich do wykorzystania swoich zasobów/potencjału 

dla skutecznego rozwiązania problemu.                                          

                                                                                             Sprawozdanie doradcy, podkarpackie2018 

 



 

                                                      53 
 

 

 

CELE KOOPERACJI PODMIOTÓW W MODELU: 

 budowanie profesjonalizmu podmiotów w kooperacji, 

 wzrost kompetencji pracowników pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk 

sektorowych istotnych z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, 

 zbudowanie systemu wzajemnego i zewnętrznego wsparcia dla instytucji i pracowników,  

 harmonizowanie wysiłków pomocowych,  

 wzrost efektywności pomocy osobom, rodzinom i grupom, 

 ewaluacja działań pomocowych,  

 lepsza organizacja usług i aktywności gminno-powiatowych, 

 wzmocnienie roli pracownika socjalnego. 

 

 

EFEKTY KOOPERACJI PODMIOTÓW GMINNYCH I POWIATOWYCH W MODELU: 

 skuteczny system wsparcia wzajemnego i zewnętrznego pomiotów, 

 systematyczna praca zespołem, wspólna wymiana doświadczeń partnerów,  

 wzmocnienie skuteczności wśród pracowników instytucji, skomplikowanych przypadków     

  w pracy z osobami i rodzinami, 

 wyższy poziom kompetencji i skuteczności, 

 zmniejszenie liczby osób i rodzin długotrwale korzystających z pomocy,  

 dostęp do innych metod działania, do większej puli zasobów, wiedzy i umiejętności, 

 wdrożenie nowych rozwiązań pomocowych, w tym kooperacyjnych, 

 wzrost oferty usług i aktywności gminno-powiatowej, 

 pozytywny wizerunek pomocy społecznej, 

 wzrost prestiżu pomagania, zawodu pracownika socjalnego, 

 urealnianie polityki społecznej w gminie i w powiecie. 

EFEKTY DLA ANIMATORÓW (PRACOWNIKÓW): 

 

 uznanie efektywności pracy pracowników instytucji pomocy, integracji społecznej i innych 

przez władze lokalne i rządowe, 

 poszerzenie perspektyw i warunków do rozwoju dla pracowników z terenu gminy, powiatu,  

 zbudowanie dobrej sieci współpracy pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w podmiotach 

lokalnych (gminnych i powiatowych), 
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 doświadczenie w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej,  

 wspólne prowadzenie diagnoz, indywidualnych planów pracy, projektów socjalnych. 

 

6.3 WŁADZE WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE I GMINNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW 

WOJEWÓDZTW, STAROSTOWIE, WÓJTOWIE, RADNI POWIATOWI, GMINNI, 

RADY POWIATU I GMIN 

 

 Grupa osób zaangażowanych w kształtowanie polityki społecznej, zatwierdzanie programów, 

strategii, OZPS na terenie gminy, powiatu i województwa: wójtowie, starostowie, radni gminni, 

powiatowi (sugerowane osoby przez podmioty gminno-powiatowe to przewodniczący rady lub komisji 

ds. społecznych w gminie, powiecie) lub członkowie zarządu powiatu odpowiedzialni za sprawy 

społeczne. Na poziomie województwa członek zarządu odpowiedzialny za ROPS albo inna osoba 

wyznaczona przez marszałka. 

 Radni/członkowie zarządu będą pracować wspólnie z animatorami w MODELU (będą 

członkami PZK), angażować swoje komisje, prezentować potrzeby i efekty pracy MODELEM na 

sesjach rady, kształtować zakres usług gminno-powiatowych, prawo lokalne. Wspólnie wypracują 

formę zaangażowania  społeczności lokalnej i projekty socjalne dla społeczności, gdzie aktywną rolę 

będą miały osoby/rodziny/grupy dotąd jedynie korzystające ze wsparcia. 

 

CELE KOOPERACJI WŁADZ W MODELU 

 wzmocnienie i budowanie sieci wsparcia gminno-powiatowego, 

 zaangażowanie w potrzeby organizacji, grup, społeczności, 

 wsparcie organizacyjne i prawne podmiotów gminno-powiatowych, 

 ułatwienie funkcjonowania kooperacji gminno-powiatowej, pozyskiwania zasobów 

specjalistycznych, usług oraz środków celowych, 

 rekomendowanie i wprowadzanie zmian w programach, strategiach, OZPS,  

 wzrost zaangażowania w politykę społeczną, jej wymiar profilaktyczny i pomocowy. 

 

 

EFEKTY 

 realistyczne wsparcie codziennej pracy podmiotów,  

 szybkie reagowanie na potrzeby kooperacyjne,  

 wzmocnienie skuteczności działań podmiotów w gminach i powiatach, 

 pozytywny wizerunek pomocy społecznej, 
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 wzrost prestiżu pomagania, zawodu pracownika socjalnego, 

 urealnianie polityki społecznej w gminie i powiecie, 

 niezbędne społecznie zmiany prawne i pomocowe. 

 

 
4. OSOBY, RODZINY, GRUPY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 

 

 

MODEL KOOPERACJI proponuje metodologię pracy i rozwiązania pomocowe w odpowiedzi 

na potrzeby  rodzin, osób i grup, korzystających z pomocy. Przewiduje, że adresatem skoordynowanych 

form wsparcia nie jest wyizolowana społecznie jednostka, lecz cała rodzina, grupy oraz ich środowisko.  

      Wskazane  jest, aby wszystkie instytucje na poziomie gminno-powiatowym mogły przedstawiać 

propozycję na pracę kooperacyjną osobom, rodzinom i grupom. Adresaci, po zapoznaniu ich z ofertą, 

wyrażają zgodę na współpracę w MODELU, a animator lub pracownik socjalny GOPS (po wstępnym 

rozpoznaniu poprzez analizę karty oczekiwań, a potem wywiad środowiskowy) potwierdził 

zakwalifikowanie do objęcia wsparciem PZK. 

Decyzja o współpracy osoby, rodziny lub grupy zapada w sytuacjach kiedy: 

a) należy wdrożyć inny, niż dotychczasowy system pomocy (dotychczasowy nie działa),  

b) adresaci działania pozostają w chronicznym kryzysie, 

c) należy zastosować narzędzia z MODELU Kooperacji (czyli, te które wymagają współpracy 

instytucji), 

d) podmiot wymaga konsultacji grupowych, rozwiązań lub szybkiej interwencji,  

e) wyczerpano możliwości pomocy indywidualnej ze strony instytucji. 

Dodatkowym warunkiem przyjęcia osoby, rodziny lub grupy jest ocena, czy przynajmniej jedna 

z instytucji widzi szanse powodzenia współpracy, a animator gminny zweryfikował rodzinę/osobę w 

systemie pomocy oraz dokonał konsultacji z animatorem PCPR w sprawie składu PZK.  

 

CELE WSPÓŁPRACY OSÓB I RODZIN W MODELU: 

 wzrost jakości i efektywności pomocy, 

 wzmocnienie zasobów i sprawczości osób, w rodzinach i grupach, 

 wyposażenie w umiejętności korzystania z nowych form pomocy, usług i aktywności, 

projektów socjalnych, 

 wzmocnienie podmiotowości, 

 przywrócenie zdrowego funkcjonowania rodzin, przygotowanie do usamodzielnienia rodzin, 

 zapewnienie udziału w lokalnym życiu społecznym, 

 zamiana słabości (korzystania z pomocy) w mocne strony (dobrowolność, współdecydowanie, 

korzystanie z usług, eksperckość rodzin, osób, grupy), 
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 wzrostu poczucia wartości własnej osób w rodzinach, ich znaczenia i wartości dla środowiska. 

 
 

 

EFEKTY WSPÓŁPRACY OSÓB I RODZIN W MODELU: 

 

 uzyskanie wielopodmiotowej, interdyscyplinarnej, kompleksowej pomocy; 

 otrzymanie dedykowanych form wsparcia i pomocy uwzględniających rzeczywiste potrzeby 

i możliwości osoby/rodziny (po przeprowadzeniu diagnozy wielowymiarowej); 

 uzyskanie szybszej, skoordynowanej pomocy; 

 ujęcie rodziny jako systemu, uwzględniające deficyty i zasoby poszczególnych jej członków, 

co sprzyja integracji środowiska rodzinnego i działaniom samopomocowym; 

 upodmiotowienie i zaktywizowanie do udziału w procesie pokonywania trudności, 

w dążeniu do adekwatnego funkcjonowania; 

 umożliwienie korzystania z gminno-powiatowej i wojewódzkiej listy aktywności i usług, 

 wysoka jakość świadczonego wsparcia i spójność usług instytucji powiatowych 

i gminnych, wypracowanie efektywnego sposobu usamodzielniania osób i rodzin. 

 

Z dotychczasowych opracowań MODELU KOOPERACJI oraz badań wynika, iż współpraca 

sprzyja rozwiązywaniu wielu problemów społecznych, daje możliwość wzmocnienia szans rozwojowych 

instytucji i organizacji lokalnych. Kooperacja wzmacnia potencjał każdego z partnerów, którzy w 

pojedynkę niewiele mogliby zdziałać. Aktywizuje i zmusza do działania, umożliwia poszerzenia swojej 

wiedzy i umiejętności, zwiększenie skuteczności działania. 

Ważnymi rezultatami wdrażania MODELU są także możliwość podzielenia wszystkich zadań, 

rozłożenia nakładów materialnych i niematerialnych na poszczególne podmioty, świadomość 

współodpowiedzialności za podejmowane działania oraz wspólnej koncentracji na podnoszeniu 

efektywności prac. Wspólne działania uwiarygodniają instytucje uczestniczące we współpracy oraz 

skupiają na nich uwagę otoczenia.  

Można również zaryzykować twierdzenie, iż wspólne działania rozpoczną proces budowy 

kapitału społecznego. Ten kapitał społeczny w to tkwiące w rodzinie i społeczności lokalnej zasoby 

relacji społecznych oparte na wzajemności, odpowiedzialności i zaufaniu, który odgrywa szczególnie 

istotną rolę w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i osiągnięć edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Anna Kanios, konsultant naukowy 
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7. PRACA MODELEM, CZYLI SCHEMAT I WDRAŻANIE KROK PO KROKU 

            Elżbieta Bielecka, Barbara Ciurko-Malik, Anna Czupich-Pieczonka, Agnieszka Krzemień, Jan  

            Marković, Edyta Salnikow, Anna Tomulewicz 

 

Zamieszczony poniżej schemat z opisem etapów i kroków ma stanowić wytyczne podczas 

pierwszego wdrażania pracy MODELEM.  

Władze gmin, powiatów, województwa, pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, 

innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, 

zapoznając się z zadaniami w poszczególnych krokach, mogą świadomie podjąć decyzję o realizacji 

MODELU KOOPERACJI. Kiedy uznają prezentowany system kooperacji za potrzebny 

 i użyteczny oraz wdrożą go na swoim terenie, może się on stać jednym z efektywniejszych rozwiązań 

pomocowych na rzecz podmiotów, osób, rodzin i grup w danych gminach wiejskich i powiatach. 
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SCHEMAT: PIERWSZE WDRAŻANIE MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH   

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAP II 
 

ORGANIZACJA 

 
KROK 2 

2.1 SPOTKANIE INFORMACYJNE 

W PCPR DLA GOPS-ÓW/ ORAZ 

DIAGNOZA SYT.POWIATOWO-

GMINNEJ (ANALIZA OZPS) 

2.2 DECYZJA WŁADZ GMINNO-

POWIATOWYCH ORAZ PCPR I 

GOPS O WDRAŻANIU MODELU 

2.3 WYBÓR RADNYCH POWIATU I 

GMINY; LIDERÓW-

ANIMATORÓW PCPR I GOPS  

2.4 ZGŁOSZENIE DO ROPS 

 

ETAP IV 
 

EWALUACJA KOŃCOWA 

 

 

ETAP III 
REALIZACJA MODELU 

KOOPERACJI/EWALUACJA 

 
KROK 9 
EWALUACJA DZIAŁAŃ PZK 
 
9.1 PRACY Z OSOBĄ/RODZINĄ/ 
GRUPĄ ( etapy pracy po 
zakończeniu wsparcia) 
 
9.2 PODSUMOWANIE  

EFEKTÓW, EWENTUALNA 

DECYZJA PZK O KONTYNUACJI 

PRAC 

Przejście do kroku 2.2 

9. 3 ZAKOŃCZENIE PRACY, 

USTALENIE PRZEKAZANIA 

OSÓB/RODZIN 

KROK 7 
PRACA MERYTORYCZNA: 

 
7.1. NA RZECZ PODMIOTÓW: 
szkolenia wew. (własne) i zew 
(SZKOŁA KOOPERACJI), coaching, 
superwizje, doradztwo, aktualizacja 
listy usług 
 
7.2. Z OSOBĄ/ RODZINĄ / GRUPĄ: 
zgłaszanie osób/rodzin, screening, 
diagnozowanie wielowymiarowe, 
indywidualne programy pomocy  
kontrakty, realizacja współpracy z  
osobą/rodziną/grupą z 
wykorzystaniem lokalnie 
dostępnych aktywności /usług, 
monitorowanie/EWALUACJA 
KONSULTOWANIE OSÓB/RODZIN 
REALIZACJA USŁUG PODMIOTÓW 
PZK NA RZECZ OSÓB/RODZIN  
 
7.3  REALIZACJA PROJEKTÓW 
SOCJALNYCH, USŁUG, DZIAŁAŃ 
ŚRODOW., UDZIAŁ W PRACACH 
KOMISJI SPOŁECZNYCH 
GMIN/POWIATÓW 
 
 

 

KROK 3 
ZAWARCIE POROZUMIENIA 

POWIAT-GMINA/-Y NA 

WDRAŻANIE MODELU 

 

KROK 5 
5.1  DOBÓR ZESPOŁU ORAZ 

INST.DO REALIZACJI PRACY 

5.2 POWOŁANIE ZESPOŁU 

GMINNO-POWIATOWEGO 

 ( PZK-PARTNERSKI ZESPÓŁ 

KOOPERACJI), ZAWARCIE 

POROZUMIENIA POMIĘDZY 

INSTYTUCJAMI 

5.3 POZYSKANIE I WŁĄCZENIE  

LIDERA-OSOBY/RODZINY DO PZK 

 

KROK 4 
SZKOLENIE ANIMATORÓW PCPR I 

GOPS, RADNYCH/CZŁONÓW 

ZARZĄDU  DO REALIZACJI 

MODELU (SZKOŁA KOOPERACJI, 

PLATFORMA) 

PRZYG. SZKOLEŃ ODPOW. NA 

POTRZEBY PZK 

KROK 6 
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 

I ORGANIZACYJNE PZK 

6.1 SZKOLENIE PODMIOTÓW DO 

PRACY W MODELU- SZKOŁA 

KOOPERACJI, PLATFORMA 

6.2 OPRACOWANIE PLANU PRACY  

UPOWSZECHNIENIE INFORMACJI O 

PRACY MODELEM  

6.3 OPRACOWANIE GMINNO-POW. 

LISTY AKTYWNOŚCI I USŁUG 

 

KROK 8 
ORGANIZACJA SPOTKAŃ WZK 
ORAZ ANIMATORÓW/EWALUACJA  
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KROK 10 

EWALUACJA PRACY MODELEM 

10.1 PREZENTACJA EFEKTÓW 

PODCZAS KOMISJI I SESJI W 

GMINIE, STAROSTWIE,  DLA 

WŁADZ, ZARZĄDU WOJEWÓDZ. 

10.2 WYPRACOWANIE 

REKOMENDACJI POWIATOWO-

GMINNYCH, WOJEWÓDZKICH, 

DOT. ZMIAN PRAWNYCH I 

ORGANIZACYCJNYCH , 

REKOMENDACJE W OZPS 

 10.3  ZABEZPIECZENIE SZKOLEŃ 

I USŁUG NA POTRZEBY 

MODELU W KOLEJNYCH 

LATACH, ZMIANY W 

PROGRAMACH, STRATEGIACH 

10.4 REFERENCJE DLA 

PODMIOTÓW I ZESPOŁÓW- 

SPOTKANIE WOJEWÓDZKIE R
O

P
S/

W
ZK
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N
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A
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R
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      ZADANIA STAŁE  
 
 PROWADZENIE PLATFORMY MODELU KOOPERACJI (e- 

SZKOŁY KOOPERACJI) ORAZ FUNKCJONOWANIE 
DORADCY/PRACOWNIKA DS. MODELU 

 
 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA WOJEWÓDZKIEJ LISTY 

AKTYWNOSCI I USŁUG; SZKOŁY KOOPERACJI  
 
 PROMOCJA MODELU ( np. KAMPANIA EDUKACYJNA, 

PROMOCJA GMIN, POWIATÓW REALIZUJACYCH PRACĘ 
MODELEM) 

 

 

 

R
O

P
S 

ETAP I 
KOORDYNACJA I UPOWSZECHNIANIE MODELU 

KOOPERACJI 
KROK 1:      
1.1 ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA DYREKTORÓW I 

PRACOWNIKÓW PCPR, STAROSTÓW 
 
1.2 POWOŁANIE  WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU KOOPERACJI: 

PRACOWNICY ROPS DS. MODELU, PODMIOTY 
WOJEWÓDZKIE, CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA, 
PRZEDSTAWICIELE 7UCZELNI 

 

 

 

R
O

P
S 
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OPIS ETAPÓW I KROKÓW SCHEMATU  
 
 

ZADANIA STAŁE  

Czas trwania: okres organizacji, wdrażania i ewaluacji MODELU KOOPERACJI w jednej gminie 

wiejskiej 18 miesięcy 

Odpowiedzialność: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Zespół Kooperacji  

 

Wdrażanie MODELU Kooperacji musi być oparte o instytucję, która posiada wiedzę, bazy 

danych dobrych praktyk na temat rekomendowanych systemów kooperacji; kompetentnych 

specjalistów ds. kooperacji oraz zasoby do prowadzenia wsparcia dla gmin i powiatów. 

Rola ROPS –  regionalnych ośrodków polityki społecznej, w realizacji MODELU wynika 

 z zadań ustawowych, do których są powoływane: 

 inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej; 

 organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;  

 sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej; 

 diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie; 

 opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej; 

 rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy 

społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego 

zjawiska. 

 ROPS posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń i współpracy programowej, ma 

bezpośredni dostęp do zasobów instytucjonalnych w zakresie pomocy i integracji społecznej na terenie 

województwa, dlatego też można mu powierzyć rolę koordynacyjno-upowszechniającą. Proponowane 

są dwa rodzaje działań ROPS w obrębie MODELU Kooperacji.  

 Pierwsze informacyjne, ogólnodostępne dla wszystkich podmiotów, gmin i powiatów, takie jak: 

 prowadzenie Platformy MODELU Kooperacji (część informacyjno-edukacyjna) 

 prowadzenie i aktualizacja wojewódzkiej listy aktywności i usług; 

ETAP I 
KOORDYNACJA I UPOWSZECHNIANIE MODELU 

KOOPERACJI 
KROK 1:      
1.1 ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA DYREKTORÓW 

 I PRACOWNIKÓW PCPR, WÓJTÓW, STAROSTÓW 
 
1.2 POWOŁANIE  WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU 

KOOPERACJI: PRACOWNICY DS. MODELU W ROPS, 
PODMIOTY WOJEWÓDZKIE, CZŁONEK ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA, PRZEDSTAWICIELE UCZELNI 

 

 

 

ZADANIA STAŁE : 
 
 PROWADZENIE PLATFORMY MODELU KOOPERACJI 

(e- SZKOŁY KOOPERACJI) ORAZ  FUNKCJONOWANIE 
DORADCY/PRACOWNIKA DS. MODELU 
 

 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA WOJEWÓDZKIEJ 
LISTY AKTYWNOSCI I USŁUG; SZKOŁY KOOPERACJI  
 

 PROMOCJA MODELU (np. KAMPANIA EDUKACYJNA, 
PROMOCJA GMIN, POWIATÓW REALIZUJACYCH 
PRACĘ MODELEM) 
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 (opis metodologii opracowania listy w załączniku nr 6)  

 promocja MODELU (np. kampania edukacyjna, promocja gmin i powiatów realizujących pracę 

modelami). 

Drugi rodzaj działań dostępny dla podmiotów wdrażających MODEL, w tym: 

 prowadzenie  Platformy MODELU Kooperacji o treściach zamkniętych (e- szkoły kooperacji, 

kont dla Partnerskich Zespołów Kooperacji oraz kont dla osób/rodzin itp),  

 funkcjonowanie doradcy/pracownika ds. modeli, 

 Szkoła Kooperacji.  

Podmioty zaangażowane we wdrażanie MODELU miałyby szersze  uprawnienia do korzystania 

z usług ROPS. Dotyczy to Platformy (gdzie po zgłoszeniu uzyskują dodatkowe możliwości dostępu do 

kont PZK, osób/rodzin, dokumentów i e-szkoleń), a także wsparcia doradcy/pracownika ROPS ds. 

Modeli (podczas etapów organizacji, pracy kooperacyjnej i ewaluacji MODELU, zgodnie z potrzebami 

animatorów GOPS, PCPR oraz PZK).  

Kwalifikacje i zadania doradcy/pracownika ROPS wskazano w załączniku nr 5. 

Również materiały na platformie będą miały dwa podstawowe poziomy dostępności: publiczny 

i zamknięty. Treści publiczne będą widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, zaś zamknięte dla 

osób, które mają konto na platformie (podmioty i osoby zaangażowane we wdrażanie MODELU: 

członkowie Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji, animatorzy GOPS, PCPR, członkowie  PZK). Dostęp 

do zamkniętego poziomu dla GOPS i PCPR przysługiwać będzie po zgłoszeniu decyzji do ROPS  

o przystąpieniu do pracy MODELEM przez gminę i powiat. Kolejno po zawiązaniu PZK podmioty 

otrzymają własne konta dla PZK oraz dla osób/rodzin zgłoszonych do pracy podejściem 

interdyscyplinarnym.  

Pomysł pracy MODELEM z zastosowaniem Platformy jest elementem wykorzystania  

nowoczesnych technologii do kooperacji, a tym samym szybkiego i efektywnego pomagania, przy 

minimalizowaniu biurokracji. Jest to również odpowiedź na pokonywanie bariery organizacyjnej 

(zgłaszanej przez uczestników gminno-powiatowych zespołów), czyli wykluczenia transportowego wsi.  

Proponowane treści PLATFORMY EDUKACYJNEJ: 

 Materiały dotyczące metodycznych podstaw pracy pomocowej: część ogólnie dostępna i część 

dostępna po zalogowaniu (m.in. materiały, dokumenty do pracy kooperacyjnej i do współpracy  

z osobami rodzinami, opisy przypadków, projektów socjalnych, dobrych praktyk, narzędzi PSR), 

 Materiały dotyczące prawnej podstawy pracy z potrzebującymi wsparcia, 

 Modele kooperacji, materiały promocyjne Modeli, 

 Materiały na temat specyfiki pracy pomocowej w gminach wiejskich,   

 Raporty i badania, dane jakościowe i ilościowe (np. OZPS), 

 Przykłady dobrych praktyk - po zalogowaniu, 

 Powiatowo-gminne i wojewódzkie listy aktywności i usług – po zalogowaniu, 
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 Konta PZK, osób i rodzin - po zalogowaniu, 

 E-szkoła kooperacji - po zalogowaniu, 

 Dokumentacja MODELU– edytowalna po zalogowaniu.  

W razie potrzeby Platforma może być w dowolnym momencie uzupełniana o dodatkowe treści, 

zarówno w ramach ww. działów, jak i wykraczające poza nie. Alternatywą wobec załączania treści na 

platformie jest linkowanie do zasobów zewnętrznych. Załączane materiały będzie można efektywnie 

przeszukiwać, dzięki stosowaniu użytecznej hierarchii plików, przejrzystych nazw i opisów oraz tagów 

(znaczników) - dotyczy to korzystania na przykład z list aktywności i usług, opisów przypadków, 

projektów socjalnych, przykładów dokumentów czy dobrych praktyk. 

SZKOŁA KOOPERACJI i e-szkoła kooperacji to działanie edukacyjne obejmujące: 

 szkolenia podstawowe, jednodniowe z zakresu treści MODELU (tematyka: kooperacja, jej 

zasady i warunki skutecznej pracy zespołem; założenia, etapy, kroki, praca na rzecz podmiotów 

współpraca z rodziną/osobą, dokumentowanie pracy, w tym korzystanie z Platformy) dla animatorów 

 i władz na II etapie, dla podmiotów PZK na III etapie realizacji pracy MODELEM. To podstawowe 

szkolenie, obowiązkowe dotyczy wszystkich osób pracujących w MODELU i jest prowadzone  

w siedzibie ROPS oraz w gminie wdrażającej MODEL przez doradcę/pracownika ROPS i jeśli to 

możliwe informatyka, 

 szkolenia rozszerzone, tematyczne, dotyczące wybranej tematyki, w tym: budowania 

umiejętności lidera kooperacji, komunikacji społecznej i interpersonalnej, kanałów przepływu 

informacji, procesu konsultowania (stan prawny, przegląd technik i narzędzi konsultacyjnych, korzyści 

wynikające z konsultacji), partycypacji/kooperacji w samorządzie lokalnym – korzyści dla władz, 

samorządu i mieszkańców, monitoring i ewaluacja kooperacji, warsztaty trwałości działań kooperacji. 

Szkolenia rozszerzone mogą być ofertą dla animatorów lub chętnych pracowników z podmiotów PZK 

w III etapie pracy MODELEM. 

 szkolenia specjalistyczne – według zgłaszanych przez podmioty potrzeb dotyczących pracy 

 z określoną grupą, innowacyjnych rozwiązań pomocowych; są one dodatkowo realizowane zgodnie  

z możliwościami szkoleniowymi specjalistów lub zasobami finansowymi ROPS; czas i miejsce są do 

dookreślenia zgodnie z możliwościami,  

 spotkania wymiany doświadczeń w kooperacji kooperacyjne spotkania wymiany doświadczeń 

– wyjazdowe (jedno lub kilkudniowe) do podmiotów, usług, inspiracji o statusie dobrych praktyk, jako 

dodatkowy element realizowany zgodnie z możliwościami ROPS, 

 edukacja na Platformie, w tym e-szkolenia (dostępne po zalogowaniu) zawierają treści w formie 

elektronicznej z prac nad MODELEM albo z innych własnych źródeł. PZK może z nich korzystać 

dowolnie lub podczas wspólnych spotkań.  

SZKOŁA KOOPERACJI może zostać zaplanowana zgodnie z trybem przygotowania szkoleń 

dla służb społecznych na kolejny rok. Instytucje powiatowo-gminne poprzez animatorów PCPR i GOPS 
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oraz podmioty wojewódzkie mogą zgłaszać zapotrzebowanie szkoleniowe do pracownika ROPS ds. 

MODELU. 

PROMOCJA MODELU z silnym oddziaływaniem medialnym, będzie realizowana dwukrotnie 

w ciągu roku (w pierwszym i trzecim kwartale). Wśród propozycji mogłyby się znaleźć: specjalne 

kampanie dotyczące dobrych praktyk kooperacji oraz profesji pracownika socjalnego- animatora, 

efektywności pracy zespołowej i działań PZK skierowanych do konkretnych grup korzystających  

z pomocy społecznej, przypadków sukcesów osób/ rodzin, jak i filmy dokumentalne o określonych 

gminach i powiatach z zaangażowanymi władzami lokalnymi. Przekazane informacje mają zwiększyć 

wiedzę na temat efektywności MODELU, podnieść prestiż podmiotów pomocy i integracji społecznej, 

zachęcić do aktywności w kooperowaniu i pracy zespołowej.  

Działania promocyjne należą do gestii ROPS, niemniej proponuje się, by zaangażować w nie 

podmioty wojewódzkie, powiatowe i gminne (np. poprzez animatorów).     

 

ETAP I KOORDYNACJA I UPOWSZECHNIANIE MODELU KOOPERACJI 

Czas trwania: do 2 miesięcy 

Odpowiedzialny za krok 1: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

 

Organizacja spotkania informacyjnego MODELU Kooperacji dla dyrektorów oraz 

pracowników z PCPR (krok 1.1) może się odbywać w siedzibie ROPS wspólnie lub oddzielnie  

ze starostami. Zależy to od liczby zgłoszeń, potrzeb i oczekiwań podmiotów. Rekrutacja 

 (w odpowiedzi na zaproszenia emailowe i zamieszczone na Platformie) i planowane szkolenie 

(jednodniowe,  zakres: zasady kooperacji, budowanie Zespołu, prowadzenie PZK, korzystanie  

z materiałów na Platformie oraz zapoznanie z narzędziem Kalkulatora Kosztów Zaniechania) 

proponowane jest minimum raz w roku w pierwszym kwartale. Ważne, aby podmioty mogły to 

odnotować w rekomendacjach OZPS oraz przygotować dalsze etapy pracy, a koordynator MODELU – 

ROPS mógł zaplanować stanowisko doradcy/pracownika ROPS i określić jego zakres obowiązków oraz 

działania szkoleniowe i promocyjne. Podczas spotkania, po zapoznaniu się z doradcą/pracownikiem ds. 

MODELU  należy określić tryb i sposób zgłaszania do ROPS decyzji o wdrażaniu MODELU (proponuje 

się formularz na Platformie lub stronie rops). 

W celu monitorowania realizacji i efektów działań gminno-powiatowych, ROPS zaprosi do 

współpracy nad MODELEM przedstawicieli wojewódzkich instytucji samorządowych i rządowych.  

Zawiążą one Wojewódzki Zespół Kooperacji (krok 1.2) poprzez podpisane porozumienie o współpracy 

pomiędzy Województwem, a podmiotami. Do Zespołu proponuje się włączyć członka Zarządu 

Województwa odpowiedzialnego za sprawy społeczne. WZK spotykać się będzie minimum raz w 

kwartale (w siedzibie ROPS lub innym miejscu), zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rocznym 

oraz wg potrzeb zgłaszanych przez doradcę/pracownika ds. MODELU. Zespoły wojewódzkie mogą 

http://www.rops/
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wówczas dokonywać analizy postępów i trudności w pracach PZK, szukać rozwiązań i dobrych praktyk 

na ich potrzeby, planować system wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, metodycznego czy 

prawnego. Doradca ROPS umieści informację o harmonogramie spotkań na platformie MODELU.  

Wzór porozumienia wojewódzkiego prezentuje załącznik nr 3. 
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KROK 2 

2.1 SPOTKANIE INFORMACYJNE 

W PCPR DLA GOPS-ÓW/ ORAZ 

DIAGNOZA SYT.POWIATOWO-

GMINNEJ (ANALIZA OZPS) 

2.2 DECYZJA WŁADZ GMINNO-

POWIATOWYCH ORAZ PCPR I 

GOPS O WDRAŻANIU MODELU 

2.3 WYBÓR RADNYCH POWIATU I 

GMINY; LIDERÓW-

ANIMATORÓW PCPR I GOPS  

2.4 ZGŁOSZENIE DO ROPS 

KROK 3 
ZAWARCIE POROZUMIENIA 

POWIAT-GMINA/-Y NA 

WDRAŻANIE MODELU  

 

 

KROK 5 
5.1  DOBÓR ZESPOŁU ORAZ 

INST.DO REALIZACJI PRAC 

5.2 POWOŁANIE ZESPOŁU 

GMINNO-POWIATOWEGO 

 ( PZK- PARTNERSKI ZESPÓŁ 

KOOPERACJI), ZAWARCIE 

POROZUMIENIA POMIĘDZY 

INSTYTUCJAMI 

5.3 POZYSKANIE I WŁĄCZENIE  

LIDERA-OSOBY/RODZINY DO PZK 

 

 

 

KROK 4 
SZKOLENIE ANIMATORÓW PCPR I 

GOPS, RADNYCH/CZŁONÓW 

ZARZĄDU  DO REALIZACJI 

MODELU (SZKOŁA KOOPERACJI, 

PLATFORMA) 

PRZYG. SZKOLEŃ ODPOW. NA 

POTRZEBY PZK 
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ETAP II  ORGANIZACJA 

Czas trwania: do 3 miesięcy 

Odpowiedzialni za:  

Krok 2, krok 3, krok 5:  

             starosta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (osoba zarządzająca, animator), radny/  

             członek zarządu powiatu,  

             wójt, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (osoba zarządzająca, animator), radny gminy 

Krok 4 oraz wsparcie doradcze: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki 

             Zespół  Kooperacji (WZK). 

 

Na etapie organizacyjnym ROPS realizuje swoje zadania stałe, opisane powyżej: platforma,  

e-szkoła kooperacji, doradca/pracownik ds. MODELU. Wydaje się, że w tym czasie najważniejsze 

będzie wsparcie organizacyjne, merytoryczne i prawne zarówno władz, wybranych animatorów oraz 

radnych w podjęciu decyzji o wdrażaniu MODELU, a także w budowaniu Partnerskich Zespołów 

Kooperacji.  

ROPS powinien też opracować tryb i formularz zgłaszania przez powiat i gminy inicjatywy 

pracy MODELEM. Proponuje się, by na stronie Platformy został umieszczony krótki formularz 

zgłoszeniowy wraz z terminem  (po spotkaniu informacyjnym dla PCPR w ROPS). Zgłoszona liczba 

gminno-powiatowych inicjatyw pozwoli zaplanować zaangażowanie doradcy/pracownika ROPS do 

pracy w terenie, określić też harmonogramy wsparcia powiatów, gmin oraz pracy w Wojewódzkim 

Zespole Kooperacji. 

Po spotkaniach informacyjnych w ROPS dyrektorzy i pracownicy powiatowych centrów 

pomocy rodzinie dokonują analizy powiatowej OZPS w kontekście ewentualnej pracy MODELEM 

(krok 2.1). Mogą również rozpatrzeć dane gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych  

dotyczące osób/rodzin korzystających z pomocy, tendencji świadczeń, zasobów usług i infrastruktury 

na terenie powiatu. MODEL oparty będzie na: analizie informacji prezentowanych corocznie w ocenie 

zasobów pomocy społecznej, sporządzanej  zgodnie  z  ustawą o   pomocy społecznej,  przez samorządy 

gminne i powiatowe, a także ewentualnych rekomendacji przedstawianych radom gmin i radom 

powiatów. 

Powiatowe centra pomocy rodzinie przedstawiają swoje wstępne wnioski z analiz potrzeb osób 

i rodzin, usług, dostępu do specjalistów i infrastruktury  dla wszystkich gminnych ośrodków pomocy 

społecznej z ich powiatu, podczas zorganizowanego spotkania powiatowego (krok 2.1). Uczestnikami 

tego roboczego wydarzenia powinni też być starosta i wójtowie z zainteresowanych gmin. Jeśli nie jest 

to możliwe, proponuje się, by indywidualne rozmowy edukacyjno-informacyjne z władzami zostały 

przeprowadzone przez PCPR. Ważne jest, żeby zaprezentować plusy i efekty pracy zespołowej nowego 

rozwiązania pomocowego, jakim jest MODEL. Na tym etapie można wykorzystać Kalkulator Kosztów 

Zaniechania, a dokładnie jeden z jego elementów – Kalkulator Społeczny. To narzędzie informatyczne, 
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które umożliwia oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających dla osób 

wymagających pomocy społecznej, w perspektywie siedmiu lat. 

Celem spotkań jest zaangażowane władzy/wójta, starosty (zrozumienie i akceptacja tematu oraz 

pełne błogosławieństwo).                       

 Konsultacje Modelu, woj. mazowieckie, 2019 

Częścią spotkania informacyjnego, poza weryfikacją aktualnych potrzeb w powiecie 

 i w gminach, jest również prezentacja założeń MODELU Kooperacji w Gminach Wiejskich i dyskusja 

dotycząca możliwości wykorzystania tego rozwiązania w odpowiedzi na określone potrzeby. Po 

prezentacji założeń jest czas na dyskusje i refleksje z zespołem pracowników socjalnych, wójtem 

 i innymi podmiotami, z którymi współpracują.  

Gmina (GOPS w porozumieniu z wójtem) po przedstawionej analizie informacji o powiecie 

może uzupełnić dane o swoje subiektywne poglądy i spostrzeżenia. Być może zechce dookreślić 

również konkretną grupę osób lub rodzin do pracy w MODELU (na przykład rodziny z dorosłymi 

osobami niepełnosprawnymi) lub zdecydować o pracy MODELEM uniwersalnie, bez wskazywania 

grupy docelowej.  

Decyzja o wdrażaniu MODELU jest podejmowana wspólnie przez PCPR i GOPS (osoby 

zarządzające) oraz władze gminy i powiatu  (krok 2.2). Wówczas wspólnie w Wójtem (gmina), Starostą 

(powiat) instytucje mogą zaproponować osobę radnego lub członka zarządu powiatu do pracy  

w MODELU (krok 2.3). Radni/członkowie zarządu będą pracować wspólnie z animatorami (będą 

członkami PZK), mogą angażować swoje komisje, prezentować potrzeby i efekty pracy MODELEM na 

sesjach rady, kształtować zakres usług gminno-powiatowych i prawo lokalne. Wspólnie wypracują 

formę zaangażowania  społeczności lokalnej w realizację projektów socjalnych, gdzie aktywną rolę będą 

miały osoby/rodziny/grupy dotąd jedynie korzystające z pomocy społecznej. 

Dyrektorzy powiatowych centrów oraz kierownicy gminnych ośrodków wybiorą  animatorów  

MODELU spośród pracowników instytucji (krok 2.3), dokonując jednocześnie zmian w strukturze 

organizacyjnej w celu określenia zadań animatorów we wdrażaniu MODELU Kooperacji (ewentualne 

przygotowanie aneksu do umowy). Rolą animatora gops jest koordynowanie współpracy na rzecz 

osób/rodzin, zaś animatora pcpr koordynowanie współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Szczegóły kwalifikacji, umiejętności i zadań animatorów są wskazane w załączniku nr 5.  

Pierwszym zadaniem animatora PCPR jest ZGŁOSZENIE DO ROPS (formularz lub pismo) 

decyzji podjęcia współpracy MODELEM pomiędzy powiatem a gminą (krok 2.4). Następuje określenie 

wstępnego zakresu wsparcia przez doradcę (ustalenie oczekiwań, terminów, możliwości). Pracownicy 

ROPS przygotowują i przekazują hasła dostępności do materiałów Platformy (poziom rozszerzonej 

dostępności). 

Po ustaleniu zasad wsparcia ze strony ROPS, starosta podpisuje POROZUMIENIE  

O WSPÓŁPRACY z chętną gminą lub gminami (krok 3). Zawiera ono elementy dotyczące celu i zadań 

powiatu i gmin: wyznaczenie animatora, radnego, zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacji. 
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Proponowana treść porozumienia przestawiona jest w załączniku opracowania nr 3.  

Jednocześnie odbywa się szkolenie podstawowe z MODELU dla animatorów i radnych gminno-

powiatowych (krok 4) Tematyka szkolenia podstawowego to: zasady kooperacji oraz metody 

efektywnej współpracy, reguły prowadzenia pracy MODELEM i dostępu do platformy. Uczestnicy 

szkolenia uzyskają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego SZKOŁY KOOPERACJI 

 i dostęp do konta PZK Platformy.  

 Animatorzy i radni określają  podmioty do proponowanego składu PZK (Partnerskiego Zespołu 

Kooperacji). Ich wybór powinien być związany z aktualnie dominującymi potrzebami osób, rodzin 

 i grup w gminie (krok 5.1). Podstawowy skład każdego zespołu powiatowo-gminnego to: animator 

 i pracownicy socjalni PCPR, animator GOPS, pracownicy socjalni GOPS, radni gminni i powiatowi 

(ew. członek zarządu), przewodniczący LZI, lider – ekspert z grupy, organizacji lokalnej bądź klubu 

reprezentujący osoby, rodziny. Pozostałe podmioty będą sprofilowane do grupy osób, z jakimi  gmina 

będzie chciała pracować lub zostaną wybrane uniwersalnie zgodnie z oczekiwaniem składu 

podstawowego. Ostateczną osobą decydującą o zaangażowaniu podmiotów do określonego PZK będzie 

animator PCPR.  

Pierwszym zadaniem animatorów będzie kontakt z wybranymi podmiotami i prezentacja im 

założeń współpracy w MODELU. Można przesyłać wzór porozumienia o powołaniu i pracy 

Partnerskiego Zespołu Kooperacji (w nim określone są zadania podmiotów PZK), zachęcając do 

zapoznania się z materiałami ogólnodostępnymi na Platformie. Doradca/pracownik ROPS może być 

organizacyjnym wsparciem w budowaniu składu zespołów MODELU oraz powinien wskazać sposób 

zawierania porozumienia pomiędzy  podmiotami PZK. ROPS występuje w roli inspiratora, doradcy,  

a w razie potrzeby – mediatora lub eksperta z wybranymi instytucjami sektorowymi w celu 

zainicjowania współpracy partnerskiej. Po zebraniu informacji zwrotnych i wstępnych deklaracji 

podmiotów animator PCPR we współpracy z animatorem GOPS przygotowują porozumienie pomiędzy 

instytucjami (krok 5.2) służące określeniu zasad, trybu kooperacji, podstaw prawnych przekazywania 

danych, zadań wszystkich stron. 

             Wzór porozumienia PZK znajduje się w załączniku nr 3. 

Podpisanie porozumienia (i osobisty kontakt podczas zbierania podpisów) może być dla 

animatora PCPR i animatora GOPS okazją do nawiązania kontaktów z osobami zarządzającymi 

instytucjami na terenie gminy i powiatu. Działanie – budowanie PZK – ma charakter procesu. 

Skład PZK nie musi być ostateczny, w trakcie pracy z określonymi osobami i rodzinami 

niezbędne instytucje i ich pracownicy mogą zasilać spotkania. Byliby zapraszani przez kluczowych 

uczestników PZK (animatorów i osoby/rodziny) w zależności od potrzeb, charakteru sprawy, problemu 

osoby, rodziny czy grupy, którą ma się zająć zespół.  

Jest potrzeba upowszechnienia i wykorzystania doświadczeń z prac zespołów 

interdyscyplinarnych (m.in. poprzez udział przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego  

w spotkaniach zespołu, udział zespołu kooperacji w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego) 
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                                                     Rekomendacje z konsultacji Modelu Kooperacji, 2019 woj. świętokrzyskie 

Do podmiotów w Partnerskim Zespole Kooperacji można zaprosić powiatowe punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Wymaga to zmian w ogłoszeniach konkursu w powiatach. Powiat  mógłby 

na przykład, przyznawać dodatkowe punkty za współpracę instytucji, która świadczy te usługi 

 w powiecie w ramach Partnerskiego Zespołu Kooperacji. Dzięki zaangażowaniu w MODEL władzy  

i radnych powiatowych. Zadanie to można realizować już od 2020 roku.  

Rekomendacje z konsultacji Modelu Kooperacji, 2019 woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie, woj. podlaskie 

Ostatnim krokiem 5.3 podczas organizacji pracy MODELEM jest pozyskanie osoby, rodziny 

jako eksperta. Proponowany jest uczestnik grup, klubów lub organizacji pozarządowych z obszaru 

społecznego, który ma doświadczenia w korzystaniu z pomocy, ale obecnie znajduje się na etapie 

utrwalonych zmian osobistych, rodzinnych i społecznych. Animator PCPR pozyskuje jego zgodę 

 i wspólnie ustalają zadania i uprawnienia takiej osoby (przede wszystkim zakres dostępności do danych 

i ich przetwarzania).  

Proponuje się, by osoba ta podpisała oświadczenie zobowiązujące do zachowania tajemnicy. 

Systematyczna praca MODELEM będzie wymagała zalogowania się na platformę, gdzie znajdą 

się  dostępne specjalistyczne i ukierunkowane treści, a ponadto stworzona zostanie bezpieczna 

przestrzeń do prowadzenia dokumentacji PZK oraz osób i rodzin, do dyskusji i udostępniania wszelkich 

bardziej wrażliwych materiałów. Reprezentant danej instytucji będzie mógł założyć konto po uprzednim 

mailowym zgłoszeniu się do ROPS i zweryfikowaniu jego tożsamości/uprawnień do uzyskania konta. 

Konta zostaną potwierdzone przez administratora ROPS po zweryfikowaniu tożsamości/uprawnień do 

uzyskania konta przez daną osobę/podmiot. 

Platforma w części zamkniętej zawierać również będzie wszystkie edytowalne wzory 

dokumentacji pracy MODELEM: porozumienia, plany, ustalenia ze spotkań. Planowane jest 

prowadzenie dokumentacji współpracy z osobą i rodziną w wersji (jedynie) elektronicznej. 

Przybierze ona formę konta osoby/rodziny. Znajdą się w niej: karty oczekiwań, indywidualny program 

pomocy (IPP), kontrakty rodzinne, projekty socjalne, inne niezbędne informacje. Treści zamknięte 

będą/mogą być zorganizowane pod kątem ich przydatności dla realizacji konkretnych kroków  

w MODELU. W poszczególnych działach umieszczone zostaną materiały organizacyjne i prawne 

potrzebne do szkolenia animatorów (krok 4) lub PZK (KROK 6.1), zawarcia porozumień (krok 3, krok 

5.2), opracowania plany pracy PZK (krok 6.1). 

Na obszarze zamkniętym Platformy znajdzie się też forum dyskusyjne, pozwalające na 

wymianę informacji między członkami różnych zespołów lub w ramach poszczególnych zespołów.  

W przypadku zasobów nieobjętych dodatkowymi ograniczeniami (np. prawa autorskie, ochrona danych 

osobowych) będzie możliwość łatwego upubliczniania/linkowania treści na stronach gops-ów, pcpr-ów 

czy w popularnych serwisach społecznościowych.  
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KROK 6 
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 

I ORGANIZACYJNE PZK 

6.1 SZKOLENIE PODMIOTÓW DO 

PRACY W MODELU- SZKOŁA 

KOOPERACJI, PLATFORMA 

6.2 OPRACOWANIE PLANU PRACY , 

upowszechnienie informacji o pracy 

MODELEM  

6.3 OPRACOWANIE GMINNO-POW. 

LISTY AKTYWNOSCI I USŁUG 
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ETAP III 
REALIZACJA MODELU 

KOOPERACJI/EWALUACJA 

 

KROK 7 
PRACA MERYTORYCZNA: 

 
7.1. NA RZECZ PODMIOTÓW: 
szkolenia wew. (własne) i zew 
(SZKOŁA KOOPERACJI), coaching, 
superwizje, doradztwo, aktualizacja 
listy usług 
 
7.2. Z OSOBĄ/ RODZINĄ / GRUPĄ: 
zgłaszanie osób/rodzin, screening, 
diagnozowanie wielowymiarowe, 
indywidualne programy  pomocy, 
kontrakty, realizacja współpracy z  
osobą/rodziną/grupą z 
wykorzystaniem lokalnie 
dostępnych aktywności /usług, 
monitorowanie/ewaluacja. 
KONSULTOWANIE OSÓB/RODZIN 
REALIZACJA USŁUG PODMIOTÓW 
PZK NA RZECZ OSÓB/RODZIN  
 
7.3  REALIZACJA PROJEKTÓW 
SOCJALNYCH, USŁUG, DZIAŁAŃ 
ŚRODOW., UDZIAŁ W PRACACH 
KOMISJI SPOŁECZNYCH 
GMIN/POWIATÓW 
 
 

 
KROK 8 
ORGANIZACJA SPOTKAŃ WZK 
ORAZ ANIMATORÓW /EWALUACJA 

R
O

P
S 



 

                                                      70 
 

ETAP III REALIZACJA MODELU KOOPERACJI /EWALUACJA 

Czas trwania: do 13 miesięcy 

Odpowiedzialni za:  

  Krok 6, krok 7 

animator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

             Partnerski Zespół Kooperacji (PZK) inne podmioty sektorowe włączane do współpracy  

z osobami/rodzinami oraz do działań  środowiskowych 

            krok 6.1, krok 7.1, krok 8 oraz doradcze podczas całego etapu:  

Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej, Wojewódzki Zespół Kooperacji (WZK) 

 

ROPS podczas III etapu kontynuuje stałe zadania, skierowane na wsparcie gmin i powiatów 

(Platforma, e-szkoła kooperacji, doradca/pracownik ds. MODELU). Podczas współpracy  

z Wojewódzkim Zespołem Kooperacji opracowuje, uaktualnia i upublicznia na Platformie MODELU 

wojewódzką listę aktywności i usług. Ma ona za cel inspirowanie rozwiązań w pracy z osobami, 

rodzinami i grupami. Będzie też udostępniała informacje o wszystkich (możliwie dostępnych) 

realizowanych usługach i aktywnościach w regionie. Informacje te o charakterze dobrych praktyk, 

realizowane przez podmioty z terenu całego województwa,  mogą się stać wskazówka do współpracy 

 z osobami i rodzinami przez PZK i inspiracją dla władz lokalnych środowisk wiejskich. Lista będzie 

zawierała uproszczoną wyszukiwarkę. 

Głównym zadaniem koordynatora MODELU jest w tym czasie wsparcie organizacyjne, 

merytoryczne i prawne „młodych” zespołów gminno-powiatowych w realizacji współpracy. Doradca/ 

pracownik ROPS wspólnie z animatorami przeprowadzą szkolenie podstawowe dla osób 

zarządzających i wybranych pracowników do pracy w ramach PZK na terenie gminy. Tematyka 

szkolenia podstawowego to: zasady kooperacji oraz metody efektywnej współpracy, zasady 

prowadzenia pracy MODELEM i dostępu do platformy. Podmioty uzyskają zaświadczenie  

o ukończeniu szkolenia podstawowego SZKOŁY KOOPERACJI (krok 6.1) i dostęp do konta PZK 

Platformy.  

Ważnymi elementami podczas pierwszego spotkania będzie zadbanie o komunikację w zespole, 

przygotowanie listy kontaktowej podmiotów PZK na stronie Platformy, ustalenie warunków 

technicznych, prawnych i organizacyjnych spotkań, przekazanie przez animatora zespołu informacji 

dotyczących prawnych sposobów przekazywania informacji oraz współpracy.  

Podstawy prawne kooperacji podmiotów oraz realizacji współpracy z osobą/rodziną/grupą zostały 

zawarte w załączniku opracowania MODELU, będą również dostępne na platformie MODELU.   

               Sprawy ochrony danych osobowych i ich przetwarzania w procesie pomocy znalazły ujęcie 

w porozumieniu pomiędzy podmiotami – wzór załącznik nr 3. 
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Podczas trzech pierwszych spotkań PZK, w związku z fazą integracji zespołu, poznania 

uprawnień i kompetencji podmiotów oraz budowania narzędzi do kooperacji (plan pracy PZK, lista 

usług i aktywności) większego zaangażowania będzie wymagało działanie animatora PCPR. Jako osoba 

odpowiedzialna za kooperację międzyinstytucjonalną przy współpracy animatora GOPS zadba  

o procesy konstruktywnej komunikacji, budowanie zaufania i realizację pierwszych zadań.  

  Poznanie zakresu działań podmiotów Zespołu ma nie tylko wymiar edukacyjny dla innych 

uczestników, ale też relacyjny dla osób i refleksyjny dla realizacji pracy metodycznej z rodziną  

i osobami. Prezentacje posłużą podmiotom do wypracowania gminno-powiatowej listy aktywności 

 i usług. Pomocną tabelę do prezentacji zawiera załącznik nr 3. 

           Plan pracy zostanie utworzony na koncie PZK Platformy i będzie dostępny w każdej chwili po 

zalogowaniu (krok 6.2). Proponuje się, by zawierał: 

 cele dla podmiotów/gminy/powiatu 

 cele pomocowe   

 ustalenie terminów i miejsc spotkań  

 procedurę spotkań interwencyjnych PZK 

 proponowane tematy spotkań związane z pracą na rzecz podmiotów PZK oraz pracy na rzecz 

środowiska lokalnego, tematykę szkoleń wewnętrznych (świadczonych przez podmioty sobie 

nawzajem) i szkoleń zewnętrznych ROPS lub pozyskanych itp. Zbudowanie planu pracy jest 

zadaniem animatora PCPR, który odpowiada za współpracę międzysektorową.  

             Wzór został zaprezentowany w załączniku nr 3. 

W planie pracy PZK jest sugestia dotycząca cyklicznych spotkań zespołu gminno-powiatowego. 

Preferowane jest minimum jedno spotkanie na miesiąc. Proponowany szczegółowy harmonogram 

spotkania z godzinami znajduje się w załączniku nr 3 (dokumentacja na rzecz PZK). 

Spotkanie zespołu w gminie, to również czas kiedy przyjeżdżają różni specjaliści, proponuje się 

więc ustalenie grafiku możliwych konsultacji dla osób, rodzin z gminy po zakończeniu pracy Zespołu 

(np. pani psycholog po spotkania może służyć jeszcze przez 1 godzinę konsultacją dla jakiegoś dziecka). 

Byłby to mobilny punkt konsultacyjny dla osób/rodzin. Pracownicy podmiotów zadbaliby  

o przekazanie informacji rodzinom, czy osobom o terminach spotkań i konsultacji. Klienci mogliby 

zgłosić swoje potrzeby oraz uzyskać dedykowane do problemu wsparcie.  

Podmioty PZK zapoznane z metodologią pracy zespołowej w MODELU KOOPERACJI 

rozpoczną działania upowszechniające, w lokalnym środowisku, przekazywanie informacji 

o możliwości zgłoszenia osób/rodzin do współpracy w MODELU, wśród współpracowników oraz 

organizacji i instytucji nie uczestniczących w pracach PZK. Radni i animatorzy przygotują prezentację 

na komisję, sesję rady gminy i powiatu. Przy wsparciu ROPS lub lokalnie można też opracować mikro  
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kampanię o możliwości wieloinstytucjonalnego wsparcia, np. chorzy na alzheimera w kontekście pracy 

MODELEM dla rodziny (Z konsultacji z gminami mazowieckimi, styczeń 2019). 

Działania upowszechniające (rozpoczęte w kroku 6.2) mogą być realizowane stale lub według 

pomysłów i możliwości PZK. Kluczowym, wspólnie wykonanym zadaniem kooperacyjnym przez PZK 

będzie opracowanie, a potem aktualizowanie listy aktywności i usług gminno-powiatowych (krok 6.3). 

Każda z instytucji przygotuje w wersji papierowej i elektronicznej, wstępną listę oferowanych przez nią 

aktywności i usług realizowanych na rzecz: 1) dzieci i młodzieży, 2) rodzin z dziećmi, 3) osób 

dorosłych, 4) osób starszych (wzór tabeli do uzupełnienia zostanie rozesłany przez animatora PCPR, 

będzie również dostępny na Platformie MODELU). 

Zespołowe przygotowanie (przez Partnerski Zespół Kooperacji) oraz aktualizacja listy 

odzwierciedlającej stan faktyczny, zapewni  kompleksowe rozpoznanie usług i aktywności dla danego 

terenu. Działanie to posłuży również analizie diagnostycznej istniejących zasobów, w kontekście 

niezbędnych oraz brakujących usług i aktywności dla dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi, osób 

dorosłych i starszych. Wezmą w nim udział podmioty powiatowe i gminne działające w obszarze 

integracji, pomocy społecznej, ubóstwa czy wykluczenia społecznego dla terenu lokalnego (powiatu 

 i gminy). 

Dzięki opracowaniu listy i jej upowszechnieniu, lokalne władze oraz radni gmin i powiatów 

będą mogli zapoznać się z funkcjonującymi aktywnościami i usługami, zweryfikować je w kontekście 

potrzeb społecznych wspólnie z animatorami OPS, PCPR, komisjami społecznymi oraz ewentualnie,  

w razie potrzeby zaplanować zmiany (rozszerzenie usług, wdrożenie nowych, optymalnych) dla 

osób/rodzin potrzebujących wsparcia. Metodologia przygotowania przez Zespół listy aktywności 

i usług gminno-powiatowej została opisana w załączniku nr 6. 

           Partnerski Zespół Kooperacji podejmuje w ramach MODELU trzy rodzaje działań (krok 7):  

Pierwszy jest związany profesjonalizacją kooperacji i wzmocnieniem kompetencji podmiotów 

(wybrane cele dla grupy podmiotów gminno-powiatowych) krok 7.1. Są to między innymi: budowanie 

listy aktywności i usług, mini szkolenia wewnętrzne prowadzone dla siebie nawzajem przez 

specjalistów, szkolenia zewnętrzne tematyczne i specjalistyczne w ramach SZKOŁY KOOPERACJI, 

dokształcanie poprzez materiały zamieszczone na Platformie, uczestnictwo w opracowaniu programów. 

W tym obszarze zaproponowano też: szkolenia oparte na wizytach studyjnych,  zapraszanie specjalistów 

zewnętrznych (powiatowych, wojewódzkich), superwizje oraz  coaching dla animatorów, warsztaty 

budowania Zespołu, szkolenia kompetencyjne niezbędne do zwiększenia efektywności pracy na rzecz 

rodzin/osób (m.in. genogram, diagnoza wielowymiarowa, praca z osobami z demencją). Za ten obszar 

działań odpowiada animator powiatowy i to on wspólnie z doradcą ROPS stara się o ich realizację. 

Wśród pomysłów na wdrażanie superwizji zespołowej zgłaszano, aby minimum raz na trzy miesiące 

superwizor był dostępny dla zespołu w celu omawiania diagnoz, indywidualnych programów pomocy, 

ich realizacji oraz budowania zespołu. Jeżeli możliwa byłaby dostępność superwizora co miesiąc, PZK 

decydowałby podczas spotkania o potrzebach wsparcia zespołów w podmiotach gminnych 
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 i powiatowych (będących członkami PZK, np. superwizor prowadzi spotkanie z pracownikami 

socjalnymi w jednym miesiącu, a zespołem poradni psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym, 

 w trzecim ponownie z PZK).  

Drugi obszar działalności PZK to zapewnienie udziału osób i rodzin w lokalnym życiu 

społecznym, czyli zmiana postaw osób korzystających z pomocy (na przykład zaangażowanie 

w wolontariat z wybranych działań z listy aktywności, działanie w Kole Gospodyń Wiejskich obsługa 

usług żywnościowych dla osób starszych, uruchomienie Klubu czy innych inicjatyw z funduszu 

sołeckiego itp.). W tym punkcie mieszczą się również działania na rzecz podniesienia prestiżu zawodu 

pracownika socjalnego i innych zawodów pomocowych, promocja różnorodnych rozwiązań 

pomocowych – krok 7.3 (na przykład cykl spotkań w gminie na temat zdrowia psychicznego w różnym 

wieku prowadzonych przez podmioty PZK i rodziny objęte wsparciem w MODELU, czy otwarte 

warsztaty diagnostyczne, które mają wymiar edukacyjny o kompetencjach służb). Tutaj również 

proponuje się realizację grupowych, środowiskowych i instytucjonalnych projektów socjalnych – 

działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Można rozwijać lokalne usługi i aktywności na rzecz 

osób/rodzin, między innymi angażując i organizując  środowisko lokalne, prezentując i promując 

inicjatywy czy projekty socjalne podczas komisji i sesji rad gmin, powiatów, organizując kampanie 

społeczne oraz inne wspólnie zaplanowane zadania podczas spotkań PZK.  

Od drugiego spotkania (po szkoleniu i zdobyciu konta do Platformy) podmioty PZK  zajmą się 

upowszechnieniem MODELU, w tym rekrutacją osób i rodzin do współpracy. Wskazane  jest, aby 

instytucje na poziomie gminno-powiatowym mogły przedstawiać propozycję osobom, rodzinom  

i grupom. Adresaci, po zapoznaniu ich z ofertą, wyrażają zgodę na współpracę w MODELU, a animator 

lub pracownik socjalny GOPS (po wstępnym rozpoznaniu, screening) potwierdzi zakwalifikowanie do 

objęcia wsparciem PZK.  

Decyzja o współpracy osoby, rodziny lub grupy zapada w sytuacjach kiedy:  

 należy wdrożyć inny, niż dotychczasowy system pomocy (dotychczasowy nie działa),  

 adresaci działania pozostają w chronicznym kryzysie,  

 wymagane jest  międzysektorowe rozwiązanie lub szybka interwencja,  

 wyczerpano możliwości pomocy indywidualnej ze strony instytucji.  

Dodatkowym warunkiem przyjęcia osoby, rodziny lub grupy jest ocena, czy przynajmniej jedna 

z instytucji widzi szanse powodzenia współpracy, a animator gminny GOPS zweryfikował 

rodzinę/osobę w systemie pomocy oraz dokonał konsultacji z animatorem PCPR w sprawie składu PZK.  

Wśród celów współpracy z rodziną znajdują się wzmocnienia jej zasobów i sprawczości, 

wyposażenie w umiejętności korzystania z nowych form pomocy, przywrócenie zdrowego 

funkcjonowania, przygotowanie do usamodzielnienia.  

Zarządzanie przypadkiem  z osobami/rodzinami/grupami (czyli krok 7.2) prezentuje schemat. 
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Krok 7.2 PROPONOWANA WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI/OSOBAMI 
 

ANALIZA RODZIN I OSÓB W KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI OBJĘCIA WSPÓŁPRACĄ W RAMACH MODELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZINDYWIDUALIZOWANE, WIELOWYMIAROWE DIAGNOZOWANIE, EWALAUCJA WSTĘPNA  

1. 
Promocja MODELU 

i rozpoznanie sytuacji 
rodzin/osób w kontekście 
potrzeby objęcia ich pracą 

w MODELU przez podmioty 
w gminie 

 i w powiecie 

 

2. 
Zgłaszanie rodzin/osób przez 

członków PZK i inne podmioty 
gminno-powiatowe do 
animatora PCPR lub do 

animatora GOPS, 
tydzień przez planowanym 

spotkaniem. 

 

 

 

3. 
Wstępna analiza (karta oczekiwań) 
przygotowana przez animatorów  

i podmiot zgłaszający, w kontekście 
potencjalnego objęcia wsparciem 

MODELU 
(kryteria i warunki zgodnie z opisem 

grupy w Modelu) 

 

 
4. 

Spotkanie PZK – decyzja o podjęciu współpracy z rodziną/osobą 
w MODELU lub niezasadność takiej formy pomocy (screening) 

 

 
4.2 

Decyzja o braku zgody na współpracę MODELEM, 
propozycja: 

 kontynuacji wsparcia dla rodziny przez 
podmioty; 

 decyzja o dodatkowych usługach, 
aktywnościach dla rodziny; 

 kontynuacja/rozpoczęcie pracy socjalnej, 

 konsultowanie działań na rzecz rodziny i inne 
 

 

 

 

4.1 
Uzyskanie zgody rodziny/osoby na współpracę 

w MODELU. 
 

Założenie konta osoby/rodziny na Platformie Modelu 
 

 

 

6 
Wybór podmiotów do pracy z osobą/rodziną z PZK, 

ewentualnie zaproszenie dodatkowych podmiotów spoza 
PZK na wniosek osoby/rodziny bądź animatorów  

 

 

5. 
Wywiad środowiskowy pracownika socjalnego 

 

7.1 
Warsztat diagnostyczny/ewaluacja 

wstępna z udziałem eksperta rodzin oraz 
rodzin/osób, które będą objęte 

wsparciem   
(praca genogramem, innymi narzędziami 

grupowymi, technikami PSR, zebranie 
oczekiwań samych rodzin i służb, 

zaprezentowanie listy aktywności i usług 
już istniejących, wstępne planowanie 

działań do kontraktu) 

 

7.2 
Zebranie danych 

diagnostycznych przez 
podmioty 

z wykorzystaniem 
własnych narzędzi 

7.3 
Uwspólnianie informacji 

i oczekiwań, PZK wspólnie 
z rodziną, wybór elementów do 
współpracy i do wzmocnienia, 

ustalenie pracownika kluczowego 
z rodziną i PZK 

8. 
Uzupełnienie danych diagnostycznych i oczekiwań na koncie 

osoby/klienta na Platformie Modelu ( dostęp PZK) 

7. Diagnozowanie wielowymiarowe PZK 
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REALIZACJA WSPÓŁPRACY, EWALUACJA 

 
EWALUACJA DZIAŁAŃ (KOŃCOWA ) 

 

Nieobowiązkowo 9.1 
Opracowanie i podpisane kontraktu 

rodzinnego/ socjalnego opartego na zasobach 
i mocnych stronach  

 

9. 
Opracowanie indywidualnego programu pomocy/współpracy – IPP z wykorzystaniem listy usług 

i aktywności podczas spotkania PZK, wykorzystanie technik PSR. IPP planowany na max czas 3 m-cy. 
Określenie roli eksperta rodzin we współpracy. 

 

11.2 
Udział 

w spotka
niach 
PZK,  
lub 

Indywidu
alne 

spotkania 
z 

członkam
i Zespołu. 

 
 

13 
Podsumowanie pracy wspólnie z rodziną i PZK (maks. po 12 m-cach) 

 
13.1 

Określenie stopnia realizacji wyznaczonych 
celów i zakładanych efektów – ocena 

z wykorzystaniem techniki skalowania. 
Wyznaczenie etapów pracy z rodziną/osobą 

po zakończeniu wsparcia. 
Monitorowanie utrwalonych zmian 

w zależności od potrzeb. 
 

10. 
Systematyczne wprowadzanie informacji na konto osoby/rodziny oraz konto PZK na Platformie  

12 
Systematyczne wprowadzanie informacji na konto osoby/rodziny oraz konto PZK na Platformie.  

Superwizja pracy z rodziną/osoba (każda rodzina min. 1 raz zostanie omówiona). 

Monitoring IPP każdej rodziny, 1 raz na 3 m.,warsztat diagnostyczno-ewaluacyjny ( min 2 dla osoby/rodziny) 

13.2 
Brak osiągnięcia 

wyznaczonych celów. 
Ewentualne przekazanie 

osoby/rodziny do 
dalszego wsparcia innych 

instytucji. Ponowne 
określenie celów – 9 

14. 
Wprowadzanie informacji o 

efektach pracy  
na konto osoby/rodziny 

oraz konto PZK na 
Platformie  

11.4 
Działania wspierające współpracę: 

 spotkania informacyjne, edukacyjne 
i warsztaty ewaluacyjno-diagnostyczne 

 działania na rzecz lokalnego 
środowiska, 
w tym przygotowanie wspólnie z 
animatorami projektu socjalnego 
(rodzinnego, grupowego) 

 udział w grupie wsparcia, 

 udział w Sesjach RG i innych 
promocyjnych PZK 

 

11.1 
Systematyczne 

spotkania 
monitorujące 
współpracę, 

weryfikacja IPP 
pracownika 

kluczowego z 
osobą/rodziną, 

skalowanie (min. 
raz w m-cu) 

11. 
 Zarządzanie przypadkiem. Realizacja usług, aktywności i innych działaniach IPP oraz(11.1-11.4) 

 

11.3 
Praca na 
zasobach 
i mocnych 
stronach 

rodzin/osób, 
koncentracja na 
potencjalnych 
możliwościach.  
Motywowanie 
rodzin/osób do 

zmian. 

 15. 
Decyzja o włączeniu  

w pracę PZK w roli eksperta 
rodzin MODELU 

9.2 
Decyzja rodziny/osoby o osobistym udziale 

lub nie w spotkaniach PZK ( praca z pracownikiem 
kluczowym) 
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W większości przypadków pracownikiem  kluczowym do zarządzania przypadkiem, czyli 

współpracy z osobą, rodziną, odpowiadającym za diagnozowanie, indywidualny program pomocy, jego 

realizację i monitorowanie będzie animator GOPS lub inny pracownik socjalny (członek PZK). W jego 

gestii są  kontakty z osobą, rodziną, wiążące decyzje i rzecznictwo wobec instytucji, a także prowadzenie 

konta osoby/rodziny i dokumentacji na nim. indywidualizm wsparcia zakłada wskazanie w IPP - 

indywidualnym programie  pomocy – jednej osoby (pracownika kluczowego) związanego z rodziną, 

bazującego na długotrwałych relacjach i zaufaniu. Jego rolą jest koordynowanie programu pomocy, 

bycie towarzyszem zmian, reprezentowanie osoby, rodziny i jej życzeń. 

 Wśród zadań animatora (pracownika kluczowego) znajduje się:  

 wstępna analiza osób, rodzin do objęcia wsparciem, we współpracy z animatorem powiatu 

 ( screening),  

 odpowiedzialność za wielowymiarowe diagnozowanie uwzględniające całościowe, 

międzysektorowe postrzeganie sytuacji osoby, rodziny przez nią samą, podmioty w PZK,  

 pozyskanie do składu zespołu gminno-powiatowego po ustaleniach z rodziną podmiotów 

niezbędnych dla niej, w jej procesie wsparcia. 

Na proces diagnozy sytuacji osoby/rodziny/grupy składają się zgłoszenie osoby/rodziny/grupy 

do pracy MODELEM Kooperacji (karta oczekiwań), diagnoza aktualnej sytuacji z perspektywy 

osoby/rodziny/grupy, ocena sytuacji osoby/rodziny/grupy z perspektywy instytucji i osób 

zaangażowanych w pracę (warsztaty, diagnozowanie przez podmioty), skalowanie oczekiwań osób 

 z instytucji i osoby/rodziny/grupy, a następnie uwspólnianie tych informacji. 

Na poziomie Zespołów Kooperacji zostanie opracowana wielowymiarowa diagnoza 

osoby/rodziny/ grupy uwzględniająca całościowe międzysektorowe spojrzenie na sytuację wskazanego 

podmiotu. Uczestnikami procesu będą: 

 podmioty, osoby zgłaszające osobę/rodzinę/grupę do pracy MODELEM,  

 osoba/rodzina/grupa przeżywająca trudną sytuację życiową, 

 instytucje i osoby zaangażowane w pracę z osobą/rodziną/grupą. 

 Dzięki wielowymiarowemu spojrzeniu na sytuację osoby/rodziny/grupy będzie możliwe 

określenie bardziej precyzyjnych i trafnych metod i narzędzi wsparcia. Efektem przeprowadzonej 

diagnozy ma być opracowanie Indywidualnego Programu Pomocowego (IPP). 

Zespół przeprowadzający diagnozę będzie miał możliwość skorzystania z wywiadu 

środowiskowego, genogramu, elementów diagnostycznych PSR (Podejścia skoncentrowanego na 

rozwiązaniach) i innych narzędzi w zależności od potrzeb. Będzie to również formą wstępnej ewaluacji. 

Na ocenę sytuacji osoby/rodziny/grupy powinny składać się następujące informacje: przyczyny 

oraz źródła trudnej sytuacji życiowej, mocne i słabe strony, zasoby i deficyty, oczekiwania i potrzeby 

osoby/rodziny/grupy. 
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Diagnoza powinna zawierać zasoby i mocne strony wszystkich osób w rodzinie w obszarze 

codziennego życia rodziny, komunikacji w rodzinie, ogólnego funkcjonowania rodziny, pod kątem 

posiadania przez nich motywacji do podjęcia zmiany, doświadczania przez nich trudności, uzależnień, 

kryzysów.  Ważnym elementem jest określenie możliwości rozwojowych (stan fizyczny, zdrowotny, 

emocjonalny, edukacja, udział w zajęciach pozalekcyjnych), trudności i zasoby poszczególnych 

członków rodziny, jak i rodziny jako grupy.  

Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. WRZOS 2014 

Początkiem procesu diagnostycznego będzie przygotowanie karty oczekiwań wobec rodziny 

przez animatora GOPS we współpracy z podmiotem zgłaszającym, zebranie wstępnych informacji, 

 a następnie ich prezentacja na spotkaniu PZK w celu podjęcia decyzji o objęciu rodziny współpracą  

w MODELU. Następnie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, warsztatu diagnostyczno-

ewaluacyjnego dla osób, rodzin, zebranie innych danych od instytucji oraz uwspólnianie informacji i 

oczekiwań. Podczas spotkań PZK nie zakłada się przekazywania sobie nawzajem przez podmioty 

dokumentów służbowych, a jedynie wniosków diagnostycznych lub wskazań. W przypadku 

niezbędności do uszczegółowienia diagnoz zespół może wskazać, a animator zwrócić się do innych 

instytucji z prośbą o dodatkowe informacje. 

Rzetelnie i trafnie przeprowadzona diagnoza w dużej mierze decyduje o powodzeniu w pracy  

z rodziną/osobą/grupą. Oznacza to, iż osoba będzie mogła samodzielnie pełnić role społeczne w sferze 

rodzinnej, towarzyskiej, zawodowej, obywatelskiej oraz przyjmować na siebie obowiązki wynikające 

 z odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne.  

MODEL Kooperacji ma za zadanie upowszechnić formy pracy z osobą/rodziną/grupą. 

Obszary do pracy osoby/rodziny/grupy, żyjącej w tym konkretnym środowisku mają zostać rozwiązane 

przy jej nadrzędnym udziale. Znajduje tu praktyczny wymiar zastosowanie zasady empowerment. 

Oznacza to nabycie przez osobę świadomości o swoich zdolnościach kontrolowania i wpływania na 

siebie i innych. Pozwala na włączenie osoby w proces określenia, jakiego wsparcia potrzebuje i jakie 

będzie mogła zaakceptować. Przy dokonywaniu diagnozy ważne jest aby uszanować ocenę sytuacji 

prezentowanej przez osobę lub rodzinę albo grupę, nawet jeśli odbiega ona od oceny członków Zespołu. 

Ważniejsze dla procesu zmiany jest utożsamianie się osoby lub rodziny z dokonaną oceną 

sytuacji niż dokonanie tej oceny w sposób całkowicie zobiektywizowany.  

Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. WRZOS 2014 

 

Istotne jest odnalezienie indywidualnej potrzeby osoby/rodziny – czegoś na czym 

osobie/rodzinie zależy jako motywatora do zmiany. 

Z raportów doradców Modelu: elementy wpływające na  efektywną pracę z rodziną/osobą, 2018 
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Kolejną ważną wskazówką, którą warto wziąć pod uwagę jest dynamiczny charakter oceny 

sytuacji osoby/rodziny/grupy. Ewaluacji nie można dokonać jednorazowo. W krok za zmianą 

środowiska i zastanych w nim warunków do bycia i rozwoju człowieka zmienia się aktualna ocena 

sytuacji. Istotnym jest, aby na bieżąco monitorować sytuację osoby/rodziny/grupy i aktualizować 

diagnozę w procesie pracy MODELEM podczas spotkań PZK, w tym podczas warsztatów 

diagnostyczno-ewaluacyjnych. 

Dynamika sytuacji osoby lub rodziny wymaga otwartości, umiejętności dostrzegania zmian  

i reagowania na nie. 

Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. WRZOS 2014 

Członkowie Zespołu będą mieć możliwość podglądu i odnotowania postępów współpracy  

z osobą/rodziną/ grupą na Platformie MODELU.  

Animator lub pracownik kluczowy zarządzający przypadkiem, po zakwalifikowaniu osoby/ 

rodziny/grupy, wspólnie z adresatami ustala elementy do uaktywnienia, wzmocnienia czy 

wprowadzenia. Następnie wspólnie z PZK opracowywany jest indywidualny program pomocy - IPP, 

który m.in. zawiera działania służące usamodzielnieniu wszystkich członków rodziny. Można do tego 

celu zawrzeć  kontrakt socjalny/rodzinny wskazujący oddziaływania i możliwości podmiotów z różnych 

sektorów funkcjonujących w środowisku lokalnym. Planowane jest wsparcie wielosektorowe rodziny 

oparte o usługi i aktywności z lokalnej listy oraz inspirowane wojewódzkimi pomysłami; realizowanie 

projektów socjalnych na rzecz osób i rodzin oraz wykorzystanie różnorodnych narzędzi 

wielowymiarowej współpracy. Innowacyjnym elementem dla podmiotów będzie stworzenie jednego 

IPP z podziałem zadań i odpowiedzialności, angażującego wszystkich członków rodziny (np. zgodnie 

 z genogramem). 

Celem wielowymiarowej interwencji wobec sytuacji rodzin i osób, szczególnie pozostających 

w sferze działania instytucji pomocy i integracji społecznej, jest doprowadzenie do sytuacji, w której 

jednostki lub grupy będą w stanie samodzielnie pełnić role społeczne w sferze rodzinnej, towarzyskiej, 

zawodowej i obywatelskiej oraz przejmować obowiązek odpowiedzialności wobec zagrożeń 

społecznych w swoim środowisku lokalnym. 

MODEL został tak opracowany, by żadne z zadań nie odbyło się bez aktywnego udziału 

rodziny. Koncentracja dotyczy rozwiązań, a nie trudności. Decyzja udziału w MODELU, uzasadniona 

konkluzją diagnostyczną i zaproponowanym indywidualnym programem pomocy, jest 

przekazana rodzinie. 

Motywacja, najpierw zewnętrzna – „bierzemy udział, bo nas wytypowano”, z czasem 

przekształci się w wewnętrzną, podczas drobnych sukcesów  m.in. zakwalifikowanie do udziału  

w MODELU, opracowanie indywidualnego programu pomocy, spotkania z członkami zespołu). Dbając  

o motywację, zwiększamy zaangażowanie rodziny, a tym samym prawdopodobieństwo osiągnięcia 

wyznaczonych celów. Aby rodzina była zmotywowana do działania, musi czuć się bezpiecznie, być 

ważna, potrzebna i docenienia. Jednak przede wszystkim powinna mieć satysfakcję z podejmowanych 
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razem działań i dostrzegać efekty swojej pracy. Na początku drogi trzeba zachęcić członków rodziny 

do odpowiedzenia sobie na pytania: „Dlaczego będę to robił?”, „Jakie będę miał z tego korzyści?”. 

Warto podzielić się refleksjami i tym samym pomóc sobie nawzajem, nazwać przyczyny i korzyści 

płynące ze wspólnych działań. Nazwane (i zapisane) mogą stać się „tarczą obronną” w chwilach  

kryzysu i zwątpienia.    

Atmosfera zaufania wyzwala chęć do pracy, sprzyja kreatywności i sprawnej wymianie 

informacji. Zaufanie pomaga w podejmowaniu nowych wyzwań  oraz decyzji w trudnych sytuacjach,  

które bazują na wzajemnym wsparciu i poczuciu bezpieczeństwa. Najważniejsza jest tu rola 

animatora/pracownika kluczowego – to on buduje relacje oparte na głębokim porozumieniu i zaufaniu, 

zarządza przypadkiem. Ale nie może działać sam, powinien oprzeć się na Zespole i jego członkach, 

dających mu wsparcie emocjonalne i merytoryczne.  

Czytelny podział zadań i kompetencji sprawi, że członkowie Zespołu będą wiedzieli kto i za co 

jest odpowiedzialny, do kogo i z czym mogą się zwrócić. Po opracowaniu diagnozy Zespół dokonuje 

spisu pomysłów (burza mózgów zespołu), ustala hierarchię ważności spraw dla całej rodziny, 

indywidualnych: dla dorosłych, młodszych i starszych dzieci. Opiera się na stworzonej liście 

aktywności i usług. Następnie rodzina zapoznawana jest z etapami pracy i propozycjami wsparcia 

w poszczególnych obszarach z listy: socjalnym, społeczno-integracyjnym, zdrowia, pro 

zawodowym, rodzinnym, sportu i kultury, prawnym, edukacyjnym. 

Następuje weryfikacja zapisów w Indywidualnym Programie Pomocy, wspólnie z każdym 

członkiem rodziny. Ostateczne decyzje dotyczące celów długoterminowych i krótkoterminowych, 

zadań znajdujących się w programie podejmuje rodzina z pracownikiem kluczowym, ich akceptację 

musi jednak wyrazić PZK.  

IPP ma formę celów do realizacji dla każdego członka rodziny w niezbędnych (wybranych 

 z listy) obszarach. Jest przygotowany jako krótki dokument, czytelny i umieszczony na koncie rodziny 

na Platformie. Pomaganie rodzinie/osobie w usamodzielnianiu musi mieć określony, zaplanowany od 

początku czas trwania, w przypadku MODELU to maksymalnie  dwanaście miesięcy. 

Systematyczne kontakty pomocowe z pracownikiem kluczowym/animatorem GOPS  

i zespołem powinny słabnąć, przy wzmacnianiu umiejętności, działania rodziny na rzecz rozwoju 

osobistego i własnej społeczności. Przy dłuższym okresie relacje pomiędzy zespołem, usługodawcami, 

a rodziną stają się niekonstruktywne i uzależniające. 

Działania interwencyjne przez pierwsze miesiące charakteryzują się intensywnością, gdzie duża 

rolę odgrywa ekspert rodzin. Pełni on funkcję wspierającą wobec pracownika kluczowego oraz łącznika 

pomiędzy grupami, organizacjami w lokalnej społeczności, a rodziną. Należy zadbać o włączenie 

eksperta w działania IPP, skonkretyzowanie jego roli. Kiedy pojawia się praca programowa i rodzina 

rozpocznie koncentrowanie się na własnej odpowiedzialności, to właśnie ekspert rodzinny znający 

zasoby, posiada bogate zaplecze kontaktów, usługodawców i osób wspierających. Jego rola to 

przygotowanie edukacyjne osób i rodzin do korzystania z tej oferty i pośrednictwo w pierwszych 
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kontaktach. 

Zanim jednak to nastąpi należy skoncentrować się na kolejnych etapach pracy z rodziną. Każda 

z rodzin może dowolnie regulować pracę z PZK. Członkowie rodziny dostają do wykonania „prace 

domowe", która mają ich nauczyć lepszego funkcjonowania razem w realnym życiu. Etapowość 

 i stopniowe krótkie IPP wynikają z założenia, że nie można zająć się wszystkim od razu, należy 

pracować metodą małych kroków. Rodzina może realizować swoje etapy poprzez kontrakt rodzinny. 

Kolejne elementy mogą być z nią ustalane podczas spotkań diagnostycznych, monitoringowych  

z zespołem. 

Proponowane obowiązki rodziny to:  

 współpraca z animatorem/pracownikiem kluczowym, ekspertem rodzin, PZK, 

 aktywność i zaangażowanie wszystkich członków rodziny w zmianę, 

 koncentracja na małych krokach, krótkoterminowych celach, 

 opracowanie wspólnie z zespołem diagnozy i IPP, udział w warsztatach, 

 zawarcie i terminowe realizowanie kolejnych kontraktów rodzinnych, 

 działanie na rzecz lokalnego środowiska, w tym współudział w projekcie socjalnym, 

 wzajemne wspieranie się, pomoc w obowiązkach domowych, podział zadań w taki sposób, by 

wszyscy mogli realizować swoje cele i zadania, 

 informowanie o każdej zmianie, odstępstwie od kontraktu, o trudnościach (np. choroba) 

 uczestnictwo w spotkaniach monitoringowych, ewaluacyjnych. 

Proponowane prawa osoby/rodziny w MODELU: 

 decyzja o udziale w MODELU, 

 opracowanie IPP z własnymi oczekiwaniami, 

 wyrażanie w każdym momencie opinii i spostrzeżeń, 

 komunikowanie się z animatorem/pracownikiem kluczowym telefonicznie i osobiście, 

 proszenie o pomoc, wsparcie, uzyskanie szybkiej reakcji ze strony instytucji i osób 

zaangażowanych, korzystanie z konsultacji i poradnictwa, 

 wybór usług, zadań, zajęć zgodnie z potrzebami i aspiracjami,  

 zyskania rekomendacji, poparcia, zaświadczeń niezbędnych do innych instytucji, 

 wybór osób do zespołu, korzystanie z zasobów PZK. 

Raz na miesiąc pracownik kluczowy/animator dokonuje pomiaru efektów i zadowolenia ze 

zmian, podczas spotkania z osobą/rodziną. Raz na trzy miesiące na etapie realizacji IPP 

animator/pracownik kluczowy oraz podmioty zaangażowane w pracę z rodziną przygotowują 

informację na spotkanie. Przedstawienie ewaluacji- efektów i trudności w realizacji programu i 

kontraktów rodzinnych przez zespół daje obiektywne podstawy do wprowadzania zmian w rodzinach 

(np. nowych usług) i korekt ogólnych. Jednocześnie jest źródłem informacji dla całego testowanego 
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MODELU. Zbierane są one systematycznie przez animatora PCPR i wykorzystane podczas  ewaluacji 

końcowej. 

W procesie usamodzielnienia PZK przygląda się zmianom w sytuacji rodziny. Można je 

stwierdzić i wyliczyć (np. regularne chodzenie dzieci do szkoły lub zdolność do podejmowania 

postępowania administracyjnego, wdrożone obowiązki członków rodziny, konstruktywną komunikację, 

regularny kontakt z lekarzem, podjętą rehabilitację, zakończone warsztaty) oraz odnieść do skali 

 w karcie oczekiwań.  

Wzory dokumentów do współpracy z osobą i rodziną zawiera załącznik nr 4.  

Zarządzanie gminno-powiatowym Zespołem Kooperacji jest partnerskie i realizowane przez 

dwóch animatorów PCPR i GOPS, przy udziale innych członków PZK. Występuje jednak podział 

odpowiedzialności pomiędzy animatorów PCPR i GOPS, wynikający z kompetencji, zadań  

i uprawnień. Animator GOPS odpowiada za współpracę PZK na rzecz osób, rodzin i grup objętych 

działaniami MODELU i osiągnięte efekty pracy w tym obszarze. Animator PCPR stoi na straży 

kooperacji międzyinstytucjonalnej i osiągania celów w MODELU na rzecz podmiotów pomocy, 

integracji społecznej i innych instytucji sektorowych.  

 Szczegółowe zadania osób strategicznych, animatora PCPR i animatora GOPS prezentuje 

załącznik nr 5. 

Za komunikację pomiędzy instytucjami od momentu szkolenia w MODELU – krok 4 

odpowiadają animatorzy PCPR. Oni budują listy kontaktów i zakładają na Platformie konto dla 

podmiotów zespołu, wspólnie rekrutują, ale i decydują o składzie PZK. Wśród ich obowiązków znajdują 

się: zgłaszanie potrzeb do ROPS oraz organizacja wsparcia doradczego i szkoleniowego (w tym coacha 

i superwizora) dla zaangażowanych podmiotów, inspirowanie i ułatwianie korzystania z powiatowo-

gminnej listy aktywności i usług. Animatorzy PPCPR utrzymują stały kontakt z animatorami gminnymi 

i pracownikami ROPS. (Realizacja usług coacha i superwizji, ich intensywności zależy od możliwości 

ROPS oraz potrzeb powiatowo-gminnych). Animatorzy dbają o budowanie zespołu zgodnie z 

metodyką procesu grupowego, zasadami efektywnej kooperacji i etyką pracy z drugim 

człowiek/osobą w kryzysie.   

Animator GOPS bądź pracownik kluczowy odpowiada za dokumentowanie pracy z 

osobą/rodziną na koncie Platformy, systematyczną motywację i współpracę podczas realizacji planu, 

ma głos decydujący w sprawach spornych, wnioskuje o monitorowanie procesu pomocy, określa 

ostateczne postępy i ewentualne zakończenie pracy w kontaktach z instytucjami, w porozumieniu z 

animatorem PZK. 

W związku z peryferyjnością gmin, powiatów, wykluczeniem transportowym, a także w celu 

minimalizacji trudności wymiana informacji pomiędzy członkami zespołu odbywać się będzie (poza 

kontaktem osobistym i telefonicznym) również na Platformie, przy użyciu nowoczesnych środków 

komunikacji. Dotyczy między innymi prowadzenia dokumentacji PZK, osób/rodzin i składa się na nią: 
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 stworzenie na e-platformie indywidualnego konta dla każdego powołanego zespołu, w którym znajdą 

się plany pracy PZK z harmonogramem spotkań, ustalenia ze spotkań, tabela prezentacji podmiotów 

PZK, opracowana podczas spotkań, dane kontaktowe, lista usług w gminie  

i w powiecie (łączenie zasobów powiatowych i gminnych) z możliwością edytowania dla wszystkich 

członków zespołu za zgodą animatora powiatowego (możliwość edytowania dla animatora 

powiatowego/gminnego, do wglądu dla pozostałych członków zespołu), 

 stworzenie i prowadzenie na e-platformie dokumentacji z pracy zespołu na rzecz rodziny/osób, czyli 

karta oczekiwań, indywidualne programy pomocy, kontrakty, projekty socjalne (możliwość 

edytowania  dla animatora powiatowego/gminnego i dla pozostałych członków zespołu), 

 repozytorium gotowych i stale aktualizowanych wzorów porozumień, uchwał do pobrania  

i wykorzystania, skan podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy wszystkimi członkami 

zespołu, dokumentacja pomocnicza do pracy zespołu, proponowane schematy spotkań, 

 możliwość zgłaszania problemów na platformie-forum, 

 automatyczne przesyłanie informacji na e-mail służbowy członka zespołu o aktywności na 

indywidualnym koncie zespołu, 

 katalog dobrych praktyk z możliwością edytowania dla wszystkich członków zespołu za zgodą 

animatora powiatowego, 

 baza ekspertów – różny poziom dostępności, 

 bank pomysłów: centrum wymiany Informacji Mediator rodzinny między dziećmi a rodzicami coach 

rodziny, turnusy rehabilitacji społecznej dla całej rodziny, system zaangażowania społecznego osób 

starszych, edukacja kulturalna w szerszej ofercie jako profilaktyka, Dom Pracy Twórczej (zebrane 

w trakcie pracy nad MODELEM w gminno-powiatowych zespołach kooperacji). 

Platforma, poza komunikacją oraz kontami członków PZK, osób i rodzin zawiera również treści 

informacyjne oraz edukacyjne niezbędne do pracy MODELEM (opisane na etapie I – organizacji). 

W trakcie pracy MODELEM zaplanowano również stałą wymianę informacji pomiędzy 

animatorami z gmin i powiatów wdrażających MODEL oraz WOJEWÓDZKIM ZESPOŁEM 

KOOPERACJI (WZK, spotkania kwartalne w ROPS lub w terenie) - krok 8.  

Spotkania te mogą odbywać się oddzielnie lub wspólnie dla poszczególnych grup. Ich celem jest 

analiza postępów w pracach nad MODELEM w gminach i powiatach, efektów i trudności w budowaniu 

zespołów i pracy na rzecz osób/rodzin, we współpracy z władzą lokalną, podmiotami sektorowymi, 

szukanie rozwiązań i wymiana dobrych praktyk w koordynowaniu MODELU, a przede wszystkim 

grupowe, wzajemne wsparcie.  

Prowadzący je doradca ROPS umieści informację o harmonogramie spotkań na Platformie 

MODELU.  W przypadku organizacji wspólnego spotkania sugerowane jest, aby pierwsza część byłą 

poświęcona pracy animatorów, druga potrzebom wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, 

metodycznego czy prawnego ze strony WZK. 
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KROK 9 
EWALUACJA DZIAŁAŃ PZK 
 
9.1 PRACY Z OSOBĄ/RODZINĄ/ 
GRUPĄ ( etapy pracy po 
zakończeniu wsparcia) 
 
9.2 PODSUMOWANIE EFEKTÓW 

EWENTUALNA DECYZJA PZK  

O KONTYNUACJI PRAC 

Przejście do kroku 2.2 

9. 3 ZAKOŃCZENIE WSPARCIA  

USTALENIE PRZEKAZANIA 

OSÓB/RODZIN 
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KROK 10 

EWALUACJA PRACY MODELEM 

10.1 PREZENTACJA EFEKTÓW 

PODCZAS KOMISJI I SESJI W 

GMINIE, STAROSTWIE,  DLA 

WŁADZ,  ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA 

10.2 WYPRACOWANIE 

REKOMENDACJI POWIATOWO-

GMINNYCH, WOJEWÓDZKICH, 

DOT. ZMIAN PRAWNYCH I 

ORGANIZACYCJNYCH , 

REKOMENDACJE W OZPS,  

 10.3  ZABEZPIECZENIE SZKOLEŃ 

I USŁUG NA POTRZEBY 

MODELU W KOLEJNYCH 

LATACH 

10.4 REFERENCJE DLA 

PODMIOTÓW I ZESPOŁÓW- 

SPOTKANIE WOJEWÓDZKIE  
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                                                      84 
 

ETAP IV EWALUACJA KOŃCOWA 

Czas trwania: do 2 miesięcy 

Odpowiedzialni za:  

  Krok 9 

animator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

             Partnerski Zespół Kooperacji (PZK)  

             krok 10 oraz wsparcie doradcze podczas całego etapu: Regionalny Ośrodek Polityki   

            Społecznej, Wojewódzki Zespół Kooperacji (WZK) animator Powiatowego Centrum Pomocy  

            Rodzinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Partnerski Zespół Kooperacji (PZK), radni  

            gminni i radni/członkowie zarządu  powiatu 

 

Wszystkie etapy MODELU, ten również, są objęte wsparcie doradczym, merytorycznym, 

rzecznictwem i działaniami edukacyjnymi (Platforma) ze strony ROPS oraz Wojewódzkiego Zespołu 

Kooperacji. Koordynator MODELU opracuje wzory podziękowań (certyfikaty) udziału w pracach PZK 

oraz WZK. Zostaną one umieszczone w wersji edytowalnej na Platformie. 

Osoby stale uczestniczące w działaniach MODELU (animatorzy i osoby zarządzające PCPR 

 i GOPS), a także władze i radni gmin i powiatów otrzymają dodatkowo referencje LIDERÓW 

KOOPERACJI, podkreślające ich zaangażowanie we wzrost efektywności oddziaływań pomocowych. 

Wskazane jest spotkanie podsumowujące dla władz, animatorów i WZK, służące zebraniu rekomendacji 

i potrzeb ( krok 10.4). Proponowane jest, aby podczas uroczystości, referencje zostały wręczone przez 

członka Zarządu Województwa lub Marszałka. Docenianie zaangażowania i świętowanie sukcesów 

to jedna z metodycznych zasad budowania konstruktywnej pracy zespołowej. Odpowiedzialny za 

to zadanie będzie doradca/pracownik ROPS stale współpracujący z gminami i powiatami. 

Etap czwarty MODELU jest skoncentrowany na ewaluacji końcowej kooperacji podmiotów na 

rzecz własną, działań z osobą i rodziną, prac Partnerskiego Zespołu Kooperacji. Służy również 

wypracowaniu rekomendacji.  

 „Mierzenie tego, co się dzieje” w proponowanej realizacji MODELU jest prowadzone przez 

zespół (nie tylko animatora). Odbywa się dzięki  monitorowaniu usług, skalowaniu osiąganych celów  

w indywidualnych programach pomocy, systematycznie podczas pracy z osobą, rodziną oraz spotkań 

PZK. Animator/pracownik kluczowy rodziny dba o comiesięczny monitoring i omawianie postępów z 

pracy. Zespół zbiera informacje raz na trzy miesiące, w tym o tym:  

 jakie działania są zgodnie z planem, 

 jakie zauważane są zmiany w obszarach rodziny: relacji i komunikacji w rodzinie, 

wypełniania ról domowych, funkcji socjalizacyjnej, współdziałania, korzystania z usług, budowania 

działań na rzecz społeczności, 
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 w jakich obszarach  niezbędne było wsparcie, 

 jakie każdy z członków rodziny zrobił postępy, osiągnięcia, co ich satysfakcjonuje. 

Kiedy planowany czas pracy z rodziną, osobą dobiegnie końca animator/pracownik kluczowy, 

a także Partnerski Zespół Kooperacji dokonują analizy osiągniętych efektów. 

Ewaluacja pracy z rodziną odbywać się będzie z wykorzystaniem Podejścia Skoncentrowanego 

na Rozwiązaniach, coraz częściej stosowanego w metodyce pracy socjalnej. Etap ten wymagać  może 

szkolenia zespołu gminno-powiatowego z obszaru zakończenia metodycznego działania. 

Ewaluacja pozwala zidentyfikować zmiany, które zachodzą w rodzinie, w społeczności 

gminnej, w sposobie organizowania i koordynowania  pomocy rodzinie. Pozwala zrozumieć sposób,   

w jaki do tych zmian doszło. Minimum miesiąc przed planowanym zakończeniem pracy z osobą, 

rodziną pracownik kluczowy informuje o tym animatora PCPR, a ten poprzez Platformę MODELU 

pozostałe podmioty.  

Maksymalny czas pracy z rodziną/osobą to dwanaście miesięcy, ale każdy przypadek jest 

indywidualny, więc niektóre sytuacje mogą być zakończone wcześniej. Rolą pracownika kluczowego 

jest zadbanie o  zaplanowanie czasu na ewaluację w pracy z rodziną i w pracy z PZK.  

Podmioty mogą dokonać analizy dokumentów rodzin na Platformie indywidualnie lub 

wspólnie, zweryfikować zaplanowane cele w „karcie oczekiwań” oraz dokonać skalowania postępów         

(najpierw wspólnie z rodziną), potem wspólnie z zespołem gminno-powiatowym. Jeżeli uznają, że 

nastąpiły postępy w realizacji programu oraz osiągnięto zakładane efekty przygotują list gratulacyjny 

dla osoby/rodziny z opisem jej osiągnięć (jedna z form proponowanych). 

Kiedy jednocześnie kończymy pracę z kilkoma rodzinami (minimum pięcioma) można 

zorganizować spotkanie ewaluacyjne w gminie i wręczyć na nim certyfikaty udziału oraz zakończenia 

współpracy.  Organizacją takiego podsumowania pracy może zająć się instytucja kultury, radny lub 

można włączyć je do lokalnego święta,/wydarzeń/czy uroczystości organizowanej przez gminę. Dla 

społeczności lokalnej takie spotkanie może mieć wymiar profilaktyczny i edukacyjny, zaś dla osób, 

rodzin nobilitujący i motywujący do utrwalania zmiany. Rolą eksperta rodzin będzie pomoc  

w organizacji takiego wydarzenia, ale także kontynuacja wsparcia rodziny w procesie utrwalania zmian. 

Przy konstruowaniu sieci wsparcia (po zakończeniu pracy z rodziną w MODELU – krok 9.1)  

można: 

 utrzymać minimum przez pół roku kontakt animatora/pracownika kluczowego z osobą, rodziną  

w celu podtrzymania trwałości zmian i usamodzielniania, z wydłużaniem czasu pomiędzy 

spotkaniami,  

  ustalić zasady dalszej współpracy i wymiany informacji (w jakich sytuacjach dzwonimy do siebie, 

jak  często  odbywają  się  zespoły,  jak  instytucje  uczestniczą  w  planowaniu  i  realizacji  pracy 

 z rodziną), jak też odpowiedzialności za interwencje i nawroty, czyli opracować z osobą i rodziną 

oraz ekspertem „apteczkę pierwszej pomocy”, 

 zadbać o kontynuację spotkań grupowych dla rodzin, prowadzonych przez eksperta rodzin,  
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 pozyskać współpracę ze środowiskiem wolontariatowym, 

 uaktualnić listę aktywności i usług, informację o kompetencji poszczególnych służb, placówek, 

instytucji i organizacji, którą można przekazać rodzinie, 

  ustalić z ekspertem rodzin sposoby jego zaangażowania w proces utrwalania zmian. 

 Rodzina sprawdza umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zwiększa dystans do 

animatora/pracownika kluczowego, który wydłuża okresy samodzielności do wizyty raz na dwa 

miesiące. To czas końca monitorowania – jeśli zmiany są trwałe, to takie kontakty wystarczają. Rodzina 

powinna już jednak radzić sobie bez Zespołu, samodzielnie. Kontynuacja wsparcia  ma raczej na celu 

utrwalanie zmian w rodzinie i w społeczności, pomoc w nagłym kryzysie, niż realizację nowych celów. 

 W przypadku niezadawalających efektów pracy z rodziną w okresie roku, PZK podejmie 

decyzję o ewentualnym przekazaniu rodziny do innych instytucji lub wyznaczy wspólnie podmiot, który 

przejmie odpowiedzialność. Zespół może też wnioskować (jeżeli taka jest wola rodziny i zgoda 

pracownika kluczowego) o ponowne określenie celów do pracy i rozpoczęcie współpracy nad innymi 

elementami.  

Ewaluacja pracy MODELU planowana jest na trzech poziomach.  

Pierwszy dotyczy podsumowania działań na przestrzeni półtora roku przez Partnerski Zespół Kooperacji 

oraz zebrania wszystkich efektów (liczbowych i jakościowych) osiągniętych na rzecz podmiotów (krok 

9.2). Proponowane obszary: 

 zaangażowania instytucji, pracowników i osób (liczba, realizacja planu PZK, liczba spotkań, 

ilość konsultacji dla rodzin),  

 działania podnoszące kompetencje (spotkania, mikro-szkolenia, szkolenia, superwizje, 

coaching, wyjazdy i inne), 

 działania na rzecz społeczności lokalnej (budowanie i aktualizacja listy usług i aktywności, 

projekty socjalne, prowadzenie grup, opracowane materiały, informatory i inne), 

 działania wspólne z władzami (liczba i rodzaj spotkań, ustaleń, nowe inicjatywy i usługi, zmiany 

w programach, projektach, OZPS, strategiach, rozbudowa infrastruktury, pozyskane finanse itp.), 

 działania promocyjne (liczba działań upowszechniających, kampanii, edukacji społeczności 

 i władz, spotkań i wydarzeń). 

Drugi poziom ewaluacji to przyjrzenie się efektom współpracy kooperacyjnej podmiotów na 

rzecz  osób i rodzin objętych wsparciem (ilościowo i jakościowo, krok 9.1). Zostaną zebrane informacje 

do ilu i  jakich rodzin i osób kierowano wsparcie MODELEM, jakie podejmowano metody i narzędzia 

współpracy, ile planów współpracy zakończyło się osiągnięciem efektów i dlaczego. Jakie są 

spostrzeżenia rodzin i osób, korzystających ze wsparcia w MODELU. 

Celem ewaluacji nie jest stwierdzenie, czy MODEL został dobrze wdrożony, ale czy zrobiono 

wszystko, by tak się stało.  
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Na osobach z Partnerskiego Zespołu Kooperacji i władzach, które podejmują się ewaluacji, 

ciąży moralny obowiązek zachowania obiektywizmu i etycznego podejścia do procesu. Bez tego to 

zadanie może przerodzić się w próbę manipulacji lub osiągnięcia prywatnych celów. 

Kluczowe pytania: 

1) Czy osiągnięto założone cele dla grup? 

2) Jakie nowe usługi, aktywności, działania, projekty i dlaczego, zaistniały w skutek prowadzonych 

działań? 

3) Co się zmieniło w obrębie procesów, działań i usług społecznych oraz w świecie wartości? 

4) Jaka jest wartość wykonywanej pracy? Czy czas, wysiłek i pieniądze temu poświęcone przynoszą 

odpowiednie rezultaty? 

5) Co zrobilibyśmy inaczej, jeśli byłaby taka możliwość? 

6) Co zadziałało? Z czego byliśmy zadowoleni?  

7)  Co można było zrobić lepiej?  

8)  Czego się nauczyliśmy w wyniku dotychczasowych działań? 

Ewaluacja jest prowadzona dla bardzo różnych korzyści: 

 by zobaczyć, czy warto było wdrażać nowy MODEL KOOPERACJI na rzecz podmiotów   

w pracy z rodziną, 

 aby uczyć się na błędach i rozwijać umiejętności i zasoby lokalnych instytucji i organizacji , 

 dla identyfikacji słabych i mocnych stron społeczności, instytucji i organizacji, 

 w celu określenia efektywności kooperacji, 

 w celu oceny wpływu działań na społeczność lokalną gminy, 

 aby zbadać, co zostało osiągnięte, 

 w celu wspomagania procesów budowania zespołów, grup i systemu pomocy, 

 by podzielić się doświadczeniami, zarówno dobrymi, jaki i złymi, 

 w celu udoskonalenia prowadzonego monitoringu. 

Zebrane doświadczenia posłużyć mogą do wprowadzenia niezbędnych korekt 

 i uszczegółowienia nowych rozwiązań w pracy kooperacyjnej podmiotów. 

Animatorzy wspólnie z doradcą MODELU przygotują spotkanie podsumowujące wspólne  

z wójtem i starostą. Podczas niego zostaną zebrane informacje zwrotne dotyczące mocnych strony  

w pracy zespołu, trudności i oczekiwanych zmian organizacyjnych, prawnych, technicznych 

 i merytorycznych ( krok 10.2). PZK zaproponuje lub nie kontynuację pracy MODLEM, a wójt wraz ze 

starostą wręczą certyfikaty uczestnikom PZK oraz referencje (przygotowuje je ROPS). 

Podsumowane efekty i ewaluacja MODELU zostanie zaprezentowana podczas spotkań komisji 

ds. społecznych w gminach i powiatach i możliwe, że na sesjach rady. Dzięki temu rekomendacje ze 

współpracy zostaną wpisane do OZPS na kolejne lata, a także wprowadzone w charakterze kierunków 
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do zapisów programów i strategii. 

Osobą odpowiedzialną za ewaluację pracy na rzecz podmiotów jest radny powiatowy, we 

współpracy z animatorem PCPR, zaś na rzecz osób i rodzin – radny gminy we współpracy z animatorem 

GOPS. 

Trzeci poziom ewaluacji dotyczy współpracy pionowej, pomiędzy samorządem województwa, 

powiatami i gminami. Zostanie przygotowany i opracowany przez Wojewódzki Zespół Kooperacji na 

podstawie własnej pracy oraz pracy gminno-powiatowej. Radni i animatorzy przekażą swoją ewaluację 

wraz z rekomendacjami koordynatorowi – ROPS podczas spotkań w gminach lub umieszczą ją na 

Platformie. 

Wypracowane rekomendacje powiatowo-gminne znajdą uogólnienia w rekomendacjach 

wojewódzkich, dotyczących zmian prawnych i organizacyjnych, narzędzi pomocowych współpracy, 

analitycznych – jak OZPS (krok 10.2). Mogą mieć znaczenie i wpływ na zmiany w programach, 

strategiach wojewódzkich, a także zabezpieczenie szkoleń i usług na potrzeby podmiotów, gmin  

i powiatów w MODELU w kolejnych latach (krok 10.3). 

Wzory ewaluacyjne dla animatorów oraz rekomendacje będą dostępne na Platformie.  

Stałe opracowywanie rekomendacji dla Modelu, w tym dotyczących upraszczania procedur lub 

takiej reorganizacji instytucji, która zmniejszy stopień obciążenia specjalistów szeroko rozumianą pracą 

administracyjną jest niezwykle istotne. 

 Rekomendacje z badań, województwo mazowieckie, 2019 
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HARMONOGRAMY PRACY MODELEM  

 

 

Harmonogramy pracy MODELEM Kooperacji są propozycją, mającą na celu ułatwienie 

rozplanowania wdrażania realizacji poszczególnych działań. Narzędzie to pomoże w  organizacji pracy 

podmiotów, pracowników i władz, gdyż pozwoli: przewidzieć obciążenie i ilość zadań do wykonania 

przez instytucje w określonym terminie oraz zapewnić planowanie z wyprzedzeniem i łatwiejsze 

przygotowywanie się do zadań. 

Czytelny harmonogram, umieszczony docelowo na stronie Platformy MODELU ma wymiar 

edukacyjny, pomoże uniknąć ewentualnych nieporozumień i błędów podczas wdrażania MODELU, 

zapewni szybki dostęp do wiedzy o etapach i kolejnych krokach. Może zostać wykorzystany do 

organizacji spotkań z powiatami, gminami, szkoleń dla Partnerskich Zespołów Kooperacji.  

Poniżej umieszczono harmonogram etapowy dla ROPS, PCPR i GOPS oraz PZK. W załączniku 

nr 2 zostało umieszczone szczegółowe rozłożenie w czasie podczas pracy MODELEM, czyli: 

 

 HARMONOGRAM MODELU DLA WOJEWÓDZTWA – ROPS (etapy i kroki) 

 

 HARMONOGRAM DLA POWIATU/GMINY – PCPR I GOPS (etapy i kroki) 

 

 HARMONOGRAM DLA PZK (PARTNERSKIEGO ZESPOŁU KOOPERACJI, etapy i 

kroki). 

 

 

 

 

 
 



 

 

HARMONOGRAM PRACY MODELEM KOOPERACJI: ZADANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTA – ROPS 

ETAPY/KROKI REALIZACJI 

MODELU  
MIESIĄCE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                                        

                                           2019/2020 IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 

KOORDYNACJA I 

UPO,W.MODELU DZIAŁ. STALE 
    K 8     K8      K 8      K8      K8     

 K8 

 

 

ETAP I: KOORDYNACJA I 

UPOWSZ MODELU KOOPERACJI  

K1.1 

K1.2  
  

                                

ETAP II: ORGANIZACJA   
K2 

K3  
K4  K5  

                            
ETAP III: REALIZACJA MODELU 

/EWALAUCJA 
      K 6 K7   7 7   7  7  7 7   7  7  7 7   7  7 

  

ETAP IV: EWALUACJA KOŃCOWA                                 K 9 K 10 

 

HARMONOGRAM PRACY MODELEM KOOPERACJI: GMINA (GOPS)/PCPR(PCPR), ANIMATORZY 

ETAPY/KROKI REALIZACJI 

MODELU  
MIESIĄCE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                        2019/2020 IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 

ETAP II: ORGANIZACJA   
K2 

K3  
 K4 K5                            

  

ETAP III: REALIZACJA 

MODELU/EWALUACJA 
      K 6  K7     7 7  7   7 7   7  7  7  7 7   7 7  

  
ETAP IV: EWALUACJA KOŃCOWA 

 
                                 K9 K10  

 

HARMONOGRAM PRACY MODELEM KOOPERACJI: PARTNERSKIE ZESPOŁY KOOPERACJI (PZK) 

ETAPY/KROKI REALIZACJI 
MODELU  

MIESIĄCE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                                        

                                           2019/2020 IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 

ETAP III: REALIZACJA MODELU 

/EWALAUCJA 
      

   K 6 

SUPE 

SZK 

 K7 
REK/ 

WARSZ 

7   7 7  
 7 

REK/ 

WARSZ 

 7  7  7 
 7 

REK/ 

WARSZ 

7  7  7  
 

7 
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ETAP IV: EWALUACJA KOŃCOWA 

  

  

 

     
                     

 

 K9 K10  



 

                                                      92 
 

 

8. DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY- CO CHCEMY WYKORZYSTAĆ  

Z MĄDRYCH POMYSŁOW. 

        Elżbieta Bielecka, Robert Gajewski, Edyta Salnikow, Anna Tomulewicz 

Osoby, które pracowały nad MODELEM mają w swoich biblioteczkach wiele świetnych 

publikacji projektów pomocy społecznej, część z nich nawet uczestniczyła w szkoleniach lub brała 

udział w ich opracowywaniu. Jednak z wdrażaniem tych rozwiązań, szczególnie w gminach wiejskich 

jest trudno. Często, do urzeczywistniania tych pomysłów, potrzebny jest nie tylko zdeterminowany 

pracownik, wymagający wsparcia czy superwizji działań, ale konieczna jest zmiana organizacyjna w 

instytucji. Jeśli nad nowym rozwiązaniem nie pracują wszyscy w zespole, to trudno je zrealizować.  

W MODELU KOOPERACJI wykorzystano elementy „dobrych praktyk” oraz  wypracowane 

 i rekomendowane narzędzia z innych projektów. Ma to wymiar edukacyjny, gdyż pozwoli ukazać 

realizatorom i władzom powiązania w procesie zmiany (oni wymyślili, my korzystamy i doskonalimy, 

inni również docenią naszą pracę). 

Jednym z narzędzi do wykorzystania w MODELU jest Kalkulator Kosztów Zaniechania,  

a dokładnie to jeden z jego elementów – Kalkulator Społeczny. To narzędzie informatyczne, które 

umożliwia oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających dla osób 

wymagających pomocy społecznej, w perspektywie siedmiu lat. Kalkulator został stworzony po to, aby 

przedstawić skutki finansowe podejmowania lub zaniechania działań pomocowych wobec osób 

 w trudnej sytuacji życiowej. Umożliwia analizę skutków, jakie mogą wystąpić w przyszłości  

w rezultacie podjętych lub niepodjętych obecnie działań fakultatywnych w ramach pomocy społecznej. 

Opracowane narzędzie wspomaga proces decyzyjny, dostarczając argumentów („scenariusze kosztów” 

które wystąpią w przyszłości w związku z podejmowanymi decyzjami) na temat środków 

przekazywanych na działalność związaną z pomocą społeczną. Innymi słowy, kalkulator dostarcza 

„twardych” argumentów (szacunków kwot) w dyskusjach dotyczących kształtu budżetów gmin  

i powiatów. Narzędzie to pozwala przeprowadzić symulację dla dziesięciu problemów społecznych 

spośród katalogu określonego w Ustawie o pomocy społecznej (bezrobocie, ubóstwo, 

niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, sieroctwo, 

długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm, narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego oraz w integracji cudzoziemców mających status uchodźcy albo ochrony 

uzupełniającej). Należy podkreślić, że narzędzie wspomaga proces podejmowania decyzji w zakresie 

działań pomocowych, ale go nie zastępuje. Pokazuje jak ważne jest na początku posiadanie  

i skorzystanie z większego zakresu usług wsparcia dla osób korzystających z pomocy. Niweluje to 

skutki pogłębiania się i nawarstwiania kolejnych problemów oraz dodatkowych kosztów dla samorządu. 

Podjęcie szerszej gamy działań na początku generuje większy koszty, ale minimalizując skutki 

występowania kolejnych problemów w perspektywie kilkuletniej koszt ten jest niższy.  
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Narzędzie to można wykorzystywać w : 

 Etapie I, krok 1 Przygotowywanie PCPR do pracy MODELEM 

Etapie II,  krok 4 Szkolenie animatorów – pokazanie kosztów podejmowanych decyzji 

Etapie III, krok 7 Podczas pracy merytorycznej, dla PZK oraz w diagnozie problemów rodzin/osób 

 

 „Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodzin wielodzietnych” powstał 

w wyniku realizacji projektu „Schematom STOP”. Zawiera propozycje i wskazówki w obszarze 

współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy, a także innych lokalnych 

instytucji wspierających pracę na rzecz rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem.  

Rekomendacje z pracy MODELEM to: potrzeba powołania zespołów koordynujących 

współpracę instytucji w obszarze pomocy społecznej, ukierunkowanie działań aktywizujących na 

rodzinę, długofalowe planowanie pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 

opracowanie koszyków usług dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Co warto podkreślić 

koszyk usług był poprzedzony analizą rynku pod kątem dostępnych usług, a tym samym dostępności do 

określonych specjalistów. Analizie poddano usługi i doświadczenie, jakie posiadali członkowie 

zespołów. W wyniku synergii działań doszło do powstania nowych usług, jako odpowiedzi na 

indywidualne potrzeby rodzin. 

Czerpiąc inspirację z projektu „Schematom STOP” warto zapoznać się z dobrymi praktykami 

wynikłymi w drodze realizacji pilotażu.  

Narzędzie to można wykorzystywać na: 

Etapie I, krok 1 do opracowania  wojewódzkiej listy aktywności i usług  

Etapie II, krok 2,4,5 do  SZKOŁY KOOPERACJI 

Etapie III, krok 6 do przygotowania merytorycznego i organizacyjnego, w tym: opracowanie 

planu pracy, opracowanie gminno-powiatowej listy aktywności i usług; krok 7 do pracy merytorycznej, 

w tym realizacji usług podmiotów PZK na rzecz osób/rodzin, do planowania i realizacji projektów 

socjalnych, usług, działań środowiskowych. 

 Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) zainicjowała prace nad 

standaryzacją pomocy społecznej w dwóch obszarach: standard usługi (stworzenie „pakietu usług” 

systemu pomocy i integracji społecznej, spełniającego funkcje przyporządkowane do danej grupy 

klientów pomocy społecznej, określające sposób oddziaływania na klienta, pozwalające mu najpełniej 

wykonywać role społeczne i zawodowe) i Model Instytucji (opracowanie modelu - sposobu realizacji 

usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej:  

w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, a także centrach integracji 

społecznej, z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej oraz zlecania zadań).  

 WRZOS w oparciu o swoje działania zarekomendował: utworzenie stałego zespołu ds. 

opracowania i wdrożenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS), utworzenie gminnej 
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sieci usług pomocy i integracji społecznej, rozdzielenie pracy socjalnej od prowadzenia postępowania 

administracyjnego w ośrodkach pomocy społecznej, projektowanie organizacyjne ośrodków pomocy 

społecznej w odniesieniu do gminnej sieci usług.   

Narzędzie to można wykorzystywać na: 

Etapie I, krok 1 do opracowania  wojewódzkiej listy aktywności i usług  

Etapie II krok 2,4,5 do  SZKOŁY KOOPERACJI 

Etapie III, krok 6 do przygotowania merytorycznego i organizacyjnego, w tym: opracowanie 

planu pracy, opracowanie gminno-powiatowej listy aktywności i usług; krok 7 do pracy merytorycznej, 

w tym realizacji usług podmiotów PZK na rzecz osób/rodzin, do planowania i realizacji projektów 

socjalnych, usług, działań środowiskowych. 

 

  

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – narzędzie przedstawiające analizę sytuacji społecznej 

i demograficznej na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Ocena obejmuje informacje 

 z różnych obszarów polityki społecznej, w tym: dane o sytuacji demograficznej i społecznej,  dane  

o korzystających z pomocy i wsparcia, inne rodzaje pomocy i świadczeń, zasoby instytucjonalne 

pomocy i wsparcia, kadrę jednostek pomocy społecznej, środki finansowe na wydatki w pomocy 

społecznej, aktywność projektowo-konkursową jednostek pomocy społecznej, współpracę 

 z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia, programy opracowane przez gminę, 

powiat, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Opracowanie OZPS wynika z zapisów ustawy o pomocy społecznej. Samorządy gmin, 

powiatów i województwa mają obowiązek corocznego sporządzania OZPS, gdyż stanowi ona 

podstawowe narzędzie w zakresie monitorowania realizacji strategii w zakresie pomocy społecznej na 

szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. W wyniku analizy zapisów OZPS z minionych lat 

można zaobserwować zmiany jakie zachodzą w pomocy społecznej, występujące zasoby i deficyty oraz 

kierunki i tendencje w pracy socjalnej.  

OZPS jest podstawą diagnozy sytuacji społecznej i demograficznej. Jest to narzędzie służące do 

rekomendowania zmian w obszarze polityki społecznej na szczeblu gminnym, powiatowym  

i wojewódzkim.    

Narzędzie to można wykorzystywać podczas: 

Etapu I, krok 1 spotkań dla dyrektorów i pracowników PCPR, wójtów i starostów –                                  

edukacyjnie  

Etapu II, krok 2 diagnozy sytuacji powiatowo-gminnej (analiza OZPS) 

Etapu III, krok 6 przygotowanie merytoryczne i organizacyjne, w tym opracowanie gminno-      

powiatowej listy aktywności i usług; krok 7 Praca merytoryczna: na rzecz podmiotów, na rzecz i z 
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osobą/rodziną/grupą; krok 8 Planowanie i realizacja projektów socjalnych, usług, działań 

środowiskowych. 

 

Inne wybrane przykłady do inspiracji w pracy MODELEM Kooperacji: 

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

http://www.dobrepraktyki.pl/ 

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

Decydujmy Razem 

 Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. 

Dzięki umiejscowieniu wymienionych narzędzi i rozwiązań pomocowych w MODELU 

KOOPERACJI mają one szansę stać się dobrą praktyka  – działaniem, które: przyniesie konkretne, 

pozytywne rezultaty, okaże się trwałe i powtarzalne, będzie możliwe do implementacji, zostanie 

przeprowadzone z autentycznym zaangażowaniem uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobrepraktyki.pl/
http://partycypacja.fise.org.pl/
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9. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MODELU,  

       CHOCIAŻ PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO 

       Anna Czupich-Pieczonka, Agata Bielska, Renata Miszczuk, Anna Tomulewicz 

 

Jeżeli MODEL Kooperacji w Gminach Wiejskich, po pierwszym wdrożeniu (podczas którego 

podmioty gminno-powiatowe mają zapewnione wsparcie samorządów województw oraz 

współfinansowanie ze środków EFS), ma być stałym elementem systemowej kooperacji, wymaga 

dostosowania do niego rozwiązań usankcjonowanych prawnie, organizacyjnie i budżetowo. 

Chociaż konsultanci podczas pracy nad MODELEM wskazali, że podstawą prawną współpracy 

pomiotów mogą być: 

 bądź przepisy prawa, które dają podstawę i jednocześnie zobowiązują dany podmiot do 

przedmiotowej współpracy, gdzie są to przepisy ogólne, które nie określają źródła 

finansowania, 

 bądź porozumienie – oświadczenie woli/zgodę danego podmiotu w zakresie podjęcia 

 i realizacji powyższej współpracy, gdzie podmioty określałby sposób finansowania wdrażania 

MODELU w ramach własnych środków, 

to jednak sfera organizacyjno-budżetowa MODELU będzie wymagała rekomendacji i zmian. 

Dotyczy to modyfikacji regulaminów w gops-ach, pcpr-ach, rops-ch w kontekście stanowisk 

pracowników i ich zadań, wskazania sposobu ich finansowania, organizacji wsparcia podmiotów 

gminno-powiatowych (szkolenia, platforma, superwizje, coaching), organizacji i finansowania usług, 

na rzecz wsparcia osób i rodzin. 

Wśród propozycji zmian organizacyjno – prawno – finansowych pojawiały się dwie drogi 

rozwiązań. 

Pierwsza oparta o program celowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej związany 

z wdrażaniem MODELU KOOPERACJI, a w nim między innymi: realizowanie zadań animatora 

powiatowego i gminnego w ramach nowego etatu (stworzenie odrębnego stanowiska pracy) lub części 

etatu, zapewnienie finansowania działalności zespołów kooperacji z dotacji celowych z budżetu 

państwa zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej11.  

Sugerowano wprowadzenie zapisów w opracowywanej Krajowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2021- 2030 i uwzględnienia w niej MODELU Kooperacji, a następnie 

ogłoszenie otwartego konkursu ofert lub zlecenie realizacji zadania publicznego – MODELU. 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

                                                           
11 do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy: 

7) opracowywanie i finansowanie programów osłonowych; 

7a)finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 (zadania zlecone przez organy 

administracji rządowej i samorządowej organizacjom pozarządowym); 
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i wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji 

zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym ze środków województwa, powiatu oraz 

gminy, może zlecić realizację tego zadania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

Druga propozycja dotyczy zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i zmian 

około ustawowych, w tym dokonanie umocowania prawnego do funkcjonowania MODELU Kooperacji 

(zmiana art. 17 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej poprzez nadanie mu 

następującej treści:   

Do zadań własnych Gminy należy: podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej 

wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, w tym 

zw. z wdrożeniem MODELU Kooperacji, funkcjonowaniem Partnerskich Zespołów Kooperacji  

oraz art. 19 pkt. 16) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej poprzez nadanie mu  

następującej treści: 

 Do zadań własnych Powiatu należy: … podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych 

potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, w tym zw. z koordynacją działań zw.  

z wdrożeniem MODELU Kooperacji, funkcjonowaniem Partnerskich Zespołów Kooperacji;,  

wprowadzenie nowego podziału zadań w instytucjach pomocy społecznej.  

Wraz z rozdzieleniem świadczeń (na przykład przekazania ich gminie, a nie ops-om) pojawiła 

by się możliwość wykorzystania potencjału pracowników socjalnych do realizacji zadań MODELU. 

Oba rozwiązania wymagają wprowadzenia zawodu animatora do klasyfikacji zawodów lub 

zmiany nazwy animatora w MODELU, na jeden z aktualnie procedowanych zawodów w pomocy 

społecznej (jak organizator usług społecznych czy organizator środowiska lokalnego). Zasadne wydaje 

się zawarcie w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej określenia zadań i wymogów 

kwalifikacyjnych dla nowej funkcji/zawodu w pomocy społecznej – animatora powiatowego i animatora 

gminnego (podział zadań pomiędzy OPS i PCPR) oraz dokonanie odpowiednich zmian  

w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

Wśród niezbędnych zmian prawnych wnioskowano również: wprowadzenie w art. 7 ustawy 

 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dodatkowego kryterium podstawy do udzielania pomocy 

– nieporadność osób starszych w codziennym funkcjonowaniu, powodującego kierowanie pomocy do 

osób potrzebujących, choć nie ubogich; zostało podkreślone, że osoby starsze mimo relatywnie wyższego 

poziomu przychodów mają większy zakres potrzeb związanych między innymi ze stanem zdrowia (koszty 

leczenia czy rehabilitacji). 

Rekomendacje z konsultacji, świętokrzyskie 2019 

Wdrożeniu MODELU w ramach Projektu może uzupełnić te wstępne rozważania 

 i rekomendacje o kolejne lub inne. Jednak w związku z ważkością tematu dla podmiotów został on 

ujęty w opracowaniu. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembsg4zdoltqmfyc4nbrhe3dcmrqge
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ZAKOŃCZENIE O MOCNYCH STRONACH MODELU 

 

Podczas opracowania MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH uczestnicy spotkań 

warsztatowych, wraz z doradcami zastanawiali się, w czym MODEL okaże się inny, od pozostałych 

opracowań dotyczących współpracy służb działających na rzecz włączenia społecznego?  

W jaki sposób może odpowiadać na lokalne potrzeby pracowników instytucji pomocy  

i integracji społecznej oraz ich kooperacji z innymi podmiotami?  

Czy nie wystarczą już wypracowane, dobre rozwiązania, żeby udzielić pomocy osobom, 

rodzinom i grupom w gminie wiejskiej? 

Wspólnie z Gminno-Powiatowymi Zespołami Kooperacji dokonano rzetelnej weryfikacji: jakie 

zespoły zadaniowe sprawnie funkcjonują i jakie pomysły pomocowe są realizowane? Które  

z opracowanych inicjatyw współpracy: standardy pracy socjalnej, model aktywnej integracji, 

współpracy samorządu z ngo, kooperacja międzyinstytucjonalna ze Schematów STOP, a może lokalne 

projekty socjalne funkcjonują jako dobre praktyki?  

Spośród gmin wiejskich, uczestniczących w opracowaniu MODELU, żadna nie korzysta na stałe 

z tych rozwiązań, chociaż wszystkie wskazują na pozytywne doświadczenia współpracy.  

Te obowiązkowe, jak lokalne zespoły interdyscyplinarne, komisje rozwiązywania problemów 

alkoholowych, zespoły okresowej oceny sytuacji dziecka i rodziny, funkcjonując opierają się na 

legislacji (trwałości powiązań) i posiadaniu lidera.  

Te fakultatywne – zespoły projektów socjalnych, zespoły programów aktywności lokalnej, 

partnerstwa lokalne czy strategiczne utrzymują się dzięki temu, że są czasowe i związane z widocznymi, 

uznanymi społecznie efektami pracy. Poza tym, z reguły wiążą je dobrowolne porozumienia, 

akceptowana przez podmioty osoba koordynatora oraz realne usługi i aktywności dla osób, grup 

 i społeczności.    

Praca zespołowa nabiera szczególnego znaczenia w pomocy społecznej, gdzie efekty często są 

odroczone w czasie (długoterminowe) lub nie podlegające ewaluacji (osoba nie zgłasza się, kiedy już 

rozwiąże swoją trudną sytuacje), a jedynym sposobem oceny przez władze lokalne efektywnego 

wsparcia osób i rodzin są sprawozdania budżetowe i monitoring zadań realizowanych programów. 

W MODELU wykorzystano wszystkie mocne strony doświadczeń posiadanych przez 

uczestników gminno-powiatowych zespołów, włączono praktyczne zasady współpracy wypracowane 

w ramach dobrych praktyk oraz zaimplementowano teorię niezbędną do zbudowania systemu 

kooperacji.  

Większość dotąd wypracowanych narzędzi, koncentruje uwagę na osobach, rodzinach i grupach 

wymagających wsparcia, minimalizując działania na rzecz podmiotów je udzielających. Jeżeli już 

instytucje otrzymują pomoc w jakimś modelu współpracy, to w zakresie niezbędnym do przygotowania 
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efektywnego pomagania (np. szkolenia tematyczne, doradztwo w opracowaniu programu na rzecz 

rodzin czy osób starszych) lub dodatkowego finansowania podczas testowania. W procesie wdrażania 

zostają z pomysłami, rozwiązaniami, ale bez monitorowanego wsparcia. Tymczasem przeciążanie pracą 

administracyjną na wsi (np. gdzie nie można siedmiu zadań podzielić na siedmiu pracowników, bo jest 

ich po prostu trzech), wypalenie zawodowe, osamotnienie liderów lokalnych podawane są jako bariery 

osobiste w podejmowaniu współpracy.  

MODEL KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH proponuje optymalne zarządzanie 

czasem zawodowym służb, wzmacnia kompetencje i sprawczość pracowników i podmiotów kooperacji, 

proporcjonalnie i metodycznie dzieli zadania, na pośrednie i bezpośrednie, adresowane do osób,  rodzin, 

grup społeczności lokalnej. MODEL, podczas jego wdrażania, zapewnia pracownikom socjalnym 

 i przedstawicielom innych służb, w zależności od możliwości i zgłaszanych potrzeb, stale dostępne 

wsparcie (doradca ROPS, coaching, superwizje, Platforma Edukacyjna, w tym konta klienta, 

standardowe dokumenty). Umożliwia Partnerskim Zespołom Kooperacji budowanie profesjonalizmu 

oraz konstruktywnych relacji pomiędzy pracownikami różnych służb. Wzrost poczucia kompetencji  

i bezpieczeństwa pracowników podmiotów pomocowych pozwala na nową samorealizację w pracy 

zawodowej – wdrażanie efektywnej kooperacji we wsparciu osób i rodzin.  

Dzięki kulturze współpracy zespołowej w MODELU następuje rozdzielenie odpowiedzialności 

za wdrażanie (województwo - powiat - gmina) oraz koordynowanie zadań – ROPS-GOPS (animator) 

 i GOPS (animator). Wszystkie podmioty, na każdym etapie, pracują metodycznie, dzieląc się zadaniami 

dla osiągnięcia wspólnego celu.   

Dzięki rekomendacjom z badań przeprowadzonych wśród 40 zespołów gminno-powiatowych 

(research study) i wnioskom zebranym podczas systemowej pracy z podmiotami (siedem warsztatów),  

ewaluacji pracy warsztatowej Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji oraz konsultacji wśród 

władz lokalnych i podmiotów wojewódzkich określono mocne strony, które pozwolą na efektywne, 

pierwsze wdrażanie MODELU. Wśród nich wskazano:  

1. Wypracowanie oddolne systemu wielosektorowej współpracy, co minimalizuje ryzyko oporu przed 

zmianą. Wszystkie podmioty zostały wysłuchane i przyjęły wspólną strategię wielowymiarowej 

współpracy. 

2. Uwzględnienie specyfiki gmin wiejskich, ilość i specjalizacje pracowników socjalnych w GOPS-

ach, podejmowanie działań pomocowych, dostępność zasobów specjalistycznych w powiatach, 

postawy mieszkańców, bliskość władzy lokalnej itp., dzięki temu MODEL jest realny 

 i użyteczny.  

3. Minimalizowanie barier osobistych, instytucjonalnych i systemowych współpracy wskazanych 

przez instytucje/osoby. Wykorzystanie kompetencji, uprawnień instytucji oraz zasoby – budujemy 

coś, co po projekcie się utrzyma.  

4. Wzmacnianie potencjału i profesjonalizacji istniejącej współpracy, często opartej na kontaktach 

nieformalnych, pomiędzy przedstawicielami różnych podmiotów funkcjonujących na terenie gmin 



 

                                                      100 
 

wiejskich, a także instytucji powiatowych i wojewódzkich. Rozbuduje to sieć kooperacji, 

szczególnie o podmioty powiatowe oraz wpłynie na polepszenie wymiany informacji między nimi.  

5. Wykorzystanie dotychczasowych opracowań pomocowych i dobrych praktyk: Standardy pracy 

socjalnej, Kalkulator kosztów zaniechania, narzędzia projektu Schematom STOP, podejście 

skoncentrowane na rozwiązaniach, wielowymiarową diagnozę. 

6. Uwzględnienie podejścia systemowego (budowanie kompleksowego systemu wsparcia), a nie 

jedynie zadania czy zespołu. MODEL angażuje podmioty na trzech poziomach: województwo – 

powiat - gmina w zarządzaniu, koordynowaniu i we wsparciu osób, rodzin, grup.   

7. Zapewnienie stałego wsparcia podmiotom i pracownikom (m.in. szkolenia, doradztwo, superwizja, 

coaching).  

8. Edukację w obszarze kompetencji podmiotów i instytucji pomocowych w środowisku lokalnym 

oraz osób, rodzin, grup i władz (m.in. promocja i upowszechnianie MODELU w gminie). 

9. Umożliwienie zastosowania nowych form wsparcia społecznego, zwłaszcza kiedy wyczerpały się 

dotychczasowe możliwości lub nie przynoszą zamierzonych efektów. MODEL wprowadza nowe, 

akceptowalne przez wszystkich rozwiązania w pracy z rodzinami, osobami, grupami. Włącza 

 i aktywizuje osoby, rodziny we wspólne projektowanie socjalne.  

10. Zamianę ról osób i rodzin, korzystających ze wsparcia, na partnera współpracy (m.in. dzięki 

aktywności i podmiotowości rozwiązań pomocowych, pracy eksperta rodzin, działaniom  

w środowisku). W konsekwencji, osoby/rodziny w trudnej sytuacji życiowej nie będą kojarzyć 

rozwiązywania problemów tylko z instytucjami pomocy społecznej, a korzystania z usług ze 

wstydem, upokorzeniem, stygmatyzacją. Aktywne podejście osób/rodzin oraz budowanie więzi 

kooperacyjnej w momencie uzyskania sygnału o potrzebie wsparcia skraca czas realizowanej 

pomocy. 

11. Wykorzystanie nowoczesnej technologii do prowadzenia Modelu zarówno w pracy zespołów, jak 

 i dokumentacji wspieranych osób/rodzin. 

12. Wykorzystanie zasobów Zespołu powiatowego (m.in. większe, specjalistyczne), gminnego (m.in. 

bliżej osób/rodzin, władzy, społeczności), co ma sprzyjać efektywnej pracy z rodziną  

i świadczeniem usług. 

13. Urealnienie polityki społecznej gminy, powiatu, województwa, dzięki udziałowi radnych, 

rekomendacjom w OZPS, zmianom w programach i  strategiach. 

14. Zapewnienie przejrzystości działań, wpływających na budowanie zaufania do podmiotów pomocy 

i integracji społecznej. 

15. Realizację działań profilaktycznych oraz promujących efekty pomagania, co wpłynie na pozytywny 

wizerunek instytucji działających w sferze ubóstwa i wykluczenia społecznego (ze szczególnym 

uwzględnieniem pracowników socjalnych). 
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Pozytywne elementy konstrukcji MODELU to :  

 czasowość, 

 uniwersalność, 

 międzysektorowość, 

 rzeczowość, 

 wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego,  

 „odczarowanie” GOPS, PCPR, wsparcie i odciążenie pracowników GOPS-ów, 

 angażowanie władz, radnych powiatowych i gminnych, członków zarządów, 

 budowanie kompleksowego systemu wsparcia, 

 usystematyzowanie procedur/kompleksowe wsparcie komunikacji między instytucjami, 

 funkcjonalna lista usług i aktywności na terenie gmin/powiatów/województwa, 

 wykorzystanie platformy edukacyjne w pracy MODELEM,  

 zapewnienie bazy wiedzy, usług, specjalistów (wielowymiarowa interwencja), 

 schemat postępowania, czyli kolejność działań we wdrażaniu MODELU Kooperacji, 

 pracownik GOPS jako animator znający środowisko lokalne, pracownik PCPR jako animator 

międzysektorowy, pracownik ROPS jako doradca, ekspert, inspirator, 

 podmiotowe i aktywne włączenie osoby, rodziny, grupy w proces usamodzielnienia, 

 dobrowolność przystąpienia osoby/rodziny, 

 dobrowolność realizacji przez gminy i powiaty, 

 zmniejszenie barier komunikacyjnych (m.in. dojazd do specjalisty), przepływu informacji 

dotyczącej osoby/rodziny objętej wsparciem. 

Wymiana doświadczeń i wspólnie podejmowane działania przez gminno-powiatowe podmioty 

mogą zwiększać efektywność udzielanego wsparcia.  

Instytucje widzą we współpracy opartej na MODELU szansę na usystematyzowanie wspólnych 

wysiłków (np. wymiana informacji o podejmowanych działaniach i zastosowanych rozwiązaniach) oraz 

zwiększenie zaangażowania rodziny/osoby w zaplanowane zadania (m.in. wielowymiarowa 

zindywidualizowana diagnoza, kontrakt socjalny, projekt socjalny/rodzinny, Indywidualny Program 

Pomocowy). 

Aby współpraca partnerska na terenie gmin sprawnie działała musi być spełnionych wiele 

warunków, jednak najważniejszym wydaje się znalezienie osoby, która podejmie się bycia liderem. 

Będzie siłą napędową partnerstwa i pozwoli na jego sprawne funkcjonowanie. Można wskazać pewne 

kryteria wyłonienia lidera partnerstwa. Są to: znajomość obszarów realizacji celów partnerstwa, a więc 

doświadczenie partnera w realizacji podobnych przedsięwzięć w danym obszarze; zarządzanie biurem 

partnerstwa, zarządzanie finansami partnerstwa. Może okazać się kluczowym elementem dla przyszłości 

kooperacji.  



 

                                                      102 
 

Należy jednak pamiętać iż partnerstwa nie działają same dla siebie. Powstają zawsze z myślą  

o środowisku lokalnym i jego społeczności. W tej perspektywie ważną kompetencją staje się również 

rozpoznawanie problemów i potrzeb społeczności lokalnej   

Anna Kanios, konsultant naukowy  

 

MODEL to nauka bycia zespołem, wspólna praca międzysektorowa, ponad podziałami  

administracyjnymi, stała  komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiędzy 

pracownikami socjalnymi, osobami zarządzającym i instytucjami na wsi. To wdrażanie wspólnych 

rozwiązań, refleksyjne uczenie się  podczas testowania kooperacji w celu podniesienia efektywności 

pomocy osobie/rodzinie. 

MODEL KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH  konstruuje nowy system rozwiązań 

oparty na zasobach i mocnych stronach każdego podmiotu. Ma wymiar  uniwersalny, gdyż wykorzystuje 

wcześniej opracowane koncepcje i dobre praktyki, a dzięki wielowymiarowej współpracy, regularnym 

spotkaniom Partnerskiego Zespołu Kooperacji, wspólnemu określeniu celu i planowanych zadań na 

rzecz osób, rodzin i grup – nie tylko proponuje działania pomocowe w sferze ubóstwa i wykluczenia 

społecznego, ale przyczyni się do niwelowania problemów społecznych w gminach wiejskich. 

 

 

„Połączenie sił to początek, 

 pozostanie razem to postęp,  

wspólna praca to sukces.”  

Henry Ford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      103 
 

 


