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Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

finansowanego ze środków EFS 

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Całkowita kwota projektu: 12 893 583,46 PLN
Czas realizacji 01.04.2018r. - 31.03.2021 r.



Lider projektu: 
województwo podkarpackie 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Partnerzy projektu: 
województwo lubelskie  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

województwo podlaskie 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

województwo świętokrzyskie 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach 

województwo mazowieckie 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie



Problem: brak wystarczających systemowych rozwiązań w zakresie 
organizacji współpracy między podmiotami gminnymi, powiatowymi 
i wojewódzkimi istotnymi z punktu widzenia walki z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym.

Rozwiązanie: 3 równoległe projekty skierowane do gmin o różnym 
charakterze.
1. Makroregion Polski południowo-zachodniej: Model Kooperacji dla 

gmin miejskich.
2. Makroregion Polski środkowej i północnej: Model Kooperacji dla 

gmin miejsko-wiejskich.
3. Makroregion wschodni: Model Kooperacji dla gmin wiejskich.



Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie
i wdrożenie Modelu Kooperacji w gminach wiejskich,
pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej,
a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych
z punktu widzenia włączenia społecznego.



Model kooperacji gmin wiejskich
• to zestaw możliwych do wdrożenia rozwiązań: organizacyjnych oraz 

prawnych. 
• zawiera zadania, narzędzia i warunki, które uczestnicy projektu  

uznali za ważne dla osiągnięcia sukcesu efektywnej współpracy, 
wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz włączenia 
społecznego i budowania systemu wsparcia. 

• to standard, który jest dopasowany do: 
• specyfiki i możliwości gmin wiejskich, 
• uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, 
• realizowanych zadań,
• potrzeb osób, rodzin i grup. 



Stan prac w projekcie

• 31.03.2019 r. zakończył się I Kamień Milowy, w ramach którego 
opracowano Model kooperacji gmin wiejskich. Ta wersja została 
zatwierdzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

• 01.04.2019 r. rozpoczął się II Kamień Milowy, w ramach którego 
Model kooperacji zostanie poddany praktycznym testom.



II Kamień Milowy 

• 01.04.2019 r. – 30.09.2020 r.
• Główny cel: testowanie Modelu kooperacji.
• Wybrane działania:

• Rekrutacja gmin i powiatów do udziału w projekcie,
• Zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacji – reprezentanci 

różnych instytucji i organizacji z terenu danego powiatu / gminy.
Głównym zadaniem PZK jest bezpośrednia praca Modelem 
z rodzinami.

• Powołanie Wojewódzkich Zespołów Kooperacji – reprezentanci 
Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych



Wojewódzki Zespół Kooperacji

Skład:
• Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego,
• Podkarpackie Kuratorium Oświaty,
• Podkarpacki Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych,
• Sąd Okręgowy w Rzeszowie,
• Komenda Wojewódzka Policji,
• Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Podkarpackiego.



Wojewódzki Zespół Kooperacji

Cele i zadania:
• 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,
• 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,
• Wsparcie instytucji na poziomie gminy i powiatu,

• promowanie Modeli kooperacji.



Grupę docelową projektu stanowi 350 podmiotów gminnych, powiatowych oraz 
wojewódzkich z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz polityk sektorowych 

istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Wśród 350 podmiotów objętych wsparciem znajdą się:

• jednostki samorządu terytorialnego gminy/powiatu i ich jednostki organizacyjne
pomocy społecznej (Ośrodki Pomocy Społecznej, powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie), edukacji (przedszkola, szkoły) i kultury (ośrodki kultury, biblioteki);

• inne instytucje pomocy i integracji społecznej (domy pomocy społecznej, ośrodki
wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, ośrodki poradnictwa specjalistycznego.,
ekonomii społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej);

• podmioty realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny (placówki wsparcia
dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki socjoterapeutyczne itp.);

• organizacje pozarządowe - 30



Wśród 350 podmiotów objętych wsparciem znajdą się c.d.:

• inne podmioty sektorowe istotne z punktu widzenia włączenia społecznego:

o sądowe (zespoły kuratorskiej służby sądowej, służba więzienna);
o powiatowe podmioty policji, policyjne izby dziecka;
o instytucje systemu oświaty, poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
o jednostki systemu ochrony zdrowia- podmioty działalności leczniczej;

• sportu i rekreacji, instytucje rynku pracy
• podmioty samorządowe i administracji rządowej, realizujące zadania na

poziomie wojewódzkim (kuratoria oświaty, komendy wojewódzkie Policji,
Wojewódzkie

Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Regionalne
Ośrodki Polityki Społecznej itp.)



Zapraszam do współpracy 

www.rops.rzeszow.pl

Jerzy Jęczmienionka
Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie


