
 

 

PLATFORMA MODELU KOOPERACJI 

 

Materiały na platformie będą miały dwa podstawowe poziomy dostępności: publiczny 

i zamknięty. Treści publiczne będą dostępne 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). 

Przywilej dostępu 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 we współpracy. Pomysł pracy MODELEM na 

Platformie jest elementem wykorzystania  nowoczesnych technologii do pomagania i kooperacji, 

minimalizmem biurokracji oraz odpowiedzią na potrzeby wykluczenia transportowego wsi. 

 

Proponowane treści platformy edukacyjnej: 

 Materiały dot. metodycznych podstaw pracy pomocowej: część ogólnie dostępna i część 

dostępna po zalogowaniu ( materiały, dokumenty do pracy kooperacyjnej i do współpracy z osobami 

rodzinami, opisy przypadków, projektów socjalnych, dobrych praktyk, narzędzi PSR, ) 

 Materiały dot. prawnej podstawy pracy z potrzebującymi 

 Modele kooperacji, materiały promocyjne Modeli 

 Materiały na temat specyfiki pracy pomocowej w gminach wiejskich   

 Raporty i badania, dane jakościowe i ilościowe wspierające pracę (np. OZPS), 

 Przykłady dobrych praktyk - po zalogowaniu 

 Powiatowo-gminne i wojewódzkie listy aktywności i usług – po zalogowaniu 

 Konta PZK, osób i rodzin - po zalogowaniu 

 E-szkoła kooperacji - po zalogowaniu 

 Dokumentacja Modeli – 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 



 

 

Praca modelem  

Systematyczna praca Modelem będzie wymagała zalogowania się na platformę, gdzie będą  

dostępne specjalistyczne i ukierunkowane treści, a ponadto stworzona bezpieczna przestrzeń do 

prowadzenia dokumentacji PZK, osób i rodzin,  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, harmonogramy, listy, ustalenia ze spotkań. 

Planowane jest prowadzenie dokumentacji współpracy z osobą i rodziną w wersji ( jedynie) 

elektronicznej. Przybierze ona formę konta osoby/rodziny. Znajda się w niej: karty oczekiwań, 

indywidualny plan pracy (IPP), kontrakty, projekty socjalne, inne niezbędne. 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 lub PZK zawarcia porozumień, opracowania planu pracy. 

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), 

istnieć będzie możliwość łatwego upubliczniania/linkowania treści na stronach GOPS-ów, PCPR-ów 

czy w popularnych serwisach społecznościowych.  

 

Konto osoby/rodziny 

 Platformę można wykorzystać do zgłoszenia (bez danych osobowych) osób, rodzin czy 

projektów socjalnych. Następnie poszczególne zespoły będą też miały wydzielone obszary forum, na 

których będą mogły pracować nad konkretnym przypadkiem. Forum umożliwia nie tylko komunikację, 

ale też linkowanie do zasobów potrzebnych w pracy czy załączanie dokumentów powstałych w ramach 

pracy (analogiczne do możliwości zwykłego maila). 



 

 

             Po zakończeniu działań na forum można też przeprowadzić ich podsumowanie i ewaluację. 

Temu ostatniemu mogą też służyć załączone gdzie indziej na platformie zasoby (np. ankiety 

ewaluacyjne). 

            Wreszcie, można tam umieszczać informacje i czynić ustalenia związane z dalszym 

funkcjonowaniem osób/rodzin objętych wsparciem.  

            Ostatnim elementem jest możliwość udostępnienia wniosków i sugestii z danego przypadku 

wszystkim zainteresowanym (np. umieszczenia ich w dziale „Dobrych praktyk”). Odbywało by się to 

po zatwierdzeniu takich materiałów przez ROPS i robiłby to administrator ROPS. 

 

Komunikacja 

             Podstawowym narzędziem do komunikacji na platformie jest forum dyskusyjne, podzielone na 

działy, z wydzielonymi obszarami do pracy nad poszczególnymi przypadkami.  Niektóre możliwości 

wykorzystania forum zostały już przedstawione wyżej. Dla przypomnienia i rozwinięcia: 

 Kontaktowania się ze sobą członków zespołów lub potencjalnych członków zespołów.  

 Odpowiadanie na pytania i wątpliwości na każdym etapie pracy modelem (wyjaśnień mogą 

udzielać eksperci, pracownicy ROPS, członkowie innych zespołów). 

 Wykorzystywanie forum do szkolenia, i coaching, w zakresie, w jakim dane działanie może być 

wykonane bez kontaktu bezpośredniego.  

 Poszukiwanie potencjalnych członków zespołu  

 Dyskutowanie tworzonych planów i zasobów na każdym etapie pracy (np. opracowywanie 

planu pracy lub podsumowywanie działań  

 Wymienianie się dodatkowymi zasobami na każdym etapie pracy, 

 Wsparcie organizacyjne na każdym etapie pracy, zgodnie z potrzebami (np. ustalanie terminów) 

 Dyskusje nieformalne, w razie potrzeby członków danego zasobu, 

 Forum wspierać też będzie administratorów w zakresie szkolenia w obsłudze platformy oraz 

wyjaśniania trudności i wątpliwości dotyczących jej działania. 

          Forum jest dużo bardziej użytecznym sposobem komunikacji grupowej niż mail. Jest dużo 

mniejsze ryzyko, że część wiadomości do kogoś nie dotrze albo że dyskusja rozbije się na kilka 

równoległych korespondencji w mniejszych grupach/parach. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której 

zespół pracuje nad jakimś wspólnym dokumentem. Jego załączanie w postach na forum daje większą 

przejrzystość w kwestii tego, która wersja jest ostatnia i kto za nią odpowiada. 



 

 

Dodatkowe narzędzia 

           Istnieją przydatne narzędzia, z których korzysta już większość internautów, albo których 

wykorzystanie nie wymaga dodatkowego przeszkolenia. 

             Przydatnym narzędziem do pracy Modelem są Dokumenty i Arkusze Google. Podstawa tej 

usługi są standardowe aplikacje biurowe (np. edytor tekstu lub arkusz kalkulacyjny), które jednak 

pozwalają na jednoczesną pracę nad nimi kilku osób. Narzędzie posiada dodatkowo takie 

funkcjonalności ,jak dodawanie komentarzy i czat. Dzięki temu zespół pracuje na tylko jednej wersji 

dokumentu , może to robić jednocześnie (bez oczekiwania na poprawki innej osoby) i może się w trakcie 

tej współpracy na bieżąco komunikować. Ten serwis można wykorzystać do opracowywania dowolnych 

dokumentów w ramach pracy Modelem. Później zostaną one zapisane i umieszczone na platformie  

w postaci plików tekstowych lub PDF. 

 Model daje tez swobodę członkom zespołów korzystania z innych narzędzi, o ile uzgodnią to 

oni między sobą. Te zewnętrzne narzędzia i usługi mogą pozwalać na: komunikację (np. czaty), 

tworzenie i przeprowadzanie ankiet albo zarządzanie projektem (np. podział i monitorowanie zadań). 

Warunkiem jest, że wytwory istotne dla pracy Modelem ostatecznie zostaną umieszczone na platformie, 

w odpowiadających im działach.  

 


