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Wykorzystanie zasobów podmiotów pomocowych 

 

1. Zasoby - na podstawie szerokiego ujęcia tego czym są zasoby, wykorzystuje  się 

następujący podział: 

‒ Zasoby ludzkie - jest to cały nasz personel oraz wszystkie umiejętności  

i doświadczenia zespołu, które mogą zostać wykorzystane dla uzyskania przychodu 

przez społeczeństwo. Poprzez zasoby ludzkie definiuje się liczbę pracowników, 

wyuczone przez nich umiejętności, wiedza oraz indywidualne predyspozycje każdego 

pracownika. 

‒ Zasoby informacyjne - to wszelkie potrzebne dane/informacje dla danego podmiotu. 

‒ Zasoby finansowe - to wszystkie środki pieniężne, którymi dysponuje podmiot. 

‒ Zasoby rzeczowe - zaliczamy tu wszelkie ruchomości oraz nieruchomości. Zasobami 

będą zarówno budynki, pojazdy, sprzęt biurowy i przemysłowy oraz posiadane na 

stanie zapasy półproduktów, bądź surowców, które wykorzystane będą do stworzenia 

danego produktu, bądź wykonania określonej usługi. 

Do instytucji działających na terenie gmin, powiatów i województw w zakresie 

pomocy i wsparcia rodzin należą m.in.:  

‒ miejskie ośrodki pomocy rodzinie;  

‒ ośrodki pomocy społecznej;  

‒ powiatowe centra pomocy rodzinie;  

‒ ośrodki wsparcia, w tym dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy, 

kluby samopomocy, noclegownie, jadłodajnie;  

‒ ośrodki interwencji kryzysowej;  

‒ uniwersytety trzeciego wieku;  

‒ warsztaty terapii zajęciowej;  



 

 

‒ podmioty ekonomii społecznej, w tym kluby integracji społecznej, centra integracji 

społecznej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej;  

‒ Policja, w tym policyjne izby dziecka;  

‒ organizacje pozarządowe;  

‒ placówki szkolne, wychowawcze, opiekuńcze, w tym kuratoria oświaty, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne;  

‒ placówki wsparcia dziennego;  

‒ sądy rodzinne, w tym kuratorska służba sądowa;  

‒ ośrodek kultury;  

‒ gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;  

‒ Kościoły, związki wyznaniowe;  

‒ placówki ochrony zdrowia;  

‒ ośrodki adopcyjny;  

‒ urzędy pracy;  

‒ służba więzienna. 

 

1. Zasady pomocy społecznej (Lasota, 2015) 

"Jedną z najważniejszych zasad realizacji celów pomocy społecznej jest zasada 

pomocniczości. Mówi ona przede wszystkim, że cele pomocy społecznej powinny być 

konkretyzowane i realizowane we współpracy instytucji publicznych z organizacjami 

obywatelskimi oraz ich wspólnym zaangażowaniu w proces pomagania osobom i rodzinom 

doświadczającym trudności życiowych. 

Cztery zasady wzmacniają poziom indywidualny pomocniczości:  

‒ pomocy dla samopomocy,  

‒ pomocy wzajemnej,  

‒ podmiotowości,  

‒ koprodukcji.  

Zaangażowanie osób i rodzin w proces pomocy wymaga dodatkowych działań  

o charakterze wspierającym. Osoby, które nie wierzą w siebie, nie rozpoznają swoich 

zasobów, nie czują wsparcia ze strony osób bliskich, mają bardzo mały potencjał do 



 

 

angażowania się w kształtowanie własnego życia i rozwiązywania własnych problemów. 

Wzajemna pomoc osób i rodzin mających podobne doświadczenia i problemy powinna być 

wspierana i rozwijana. Zasada podmiotowości to odpowiednik zasady partnerstwa  

w odniesieniu do osób i rodzin. Współpraca w przezwyciężaniu trudnych problemów nie 

powinna polegać na tym, że instytucja publiczna czy organizacja pozarządowa odgórnie 

ustala, co jest osobie lub rodzinie potrzebne, co w związku z tym mają zrobić i co je czeka, 

gdy nie podporządkują się zaleceniom. Sprzeczne z tą zasadą jest również wyręczanie w tym, 

co osoby mogłyby same zrobić i z czego mogłyby być dumne. Traktowanie przedmiotowe  

i wyręczające nie uwzględnia priorytetu podmiotowości. Zasada koprodukcji uzupełnia 

zasadę podmiotowości, wskazując, że treść, forma i proces usług powinny być 

współkształtowane przez osoby i rodziny, które mają z nich korzystać. 

Zasadę pomocniczości na poziomie instytucjonalnym uszczegóławia zasada partnerstwa 

instytucjonalnego, z której wynika, że instytucje publiczne, współpracując z organizacjami 

pozarządowymi, traktują je jak równych sobie partnerów (a nie podwładnych czy 

podwykonawców) i włączają w sensowny sposób w cały proces decyzyjny – od 

programowania, przez realizację usług, do monitoringu i ewaluacji. Pozostałe zasady odnoszą 

się do usług pomocy i integracji społecznej. Jakość usług powinna być co najmniej na 

poziomie minimalnego standardu (zasada minimalnej jakości). Powinny być one udzielane 

bez opóźnień (zasada szybkości postępowania), bez dyskryminacji i sprawiedliwie (zasada 

równego traktowania). Ponadto usługi należy dostosować do indywidualnych potrzeb  

i oczekiwań, a także wzajemnie skoordynować (zasada indywidualizacji i koordynacji). 

Zalecane są innowacje w usługach, polegające na usprawnianiu usług już istniejących, jak  

i dodawaniu nowych usług (zasada innowacyjności). Informacje na temat usług pomocy  

i integracji powinny być systematycznie upowszechniane i łatwo dostępne w urzędach, 

miejscach publicznych, Internecie itp. (zasada promocji). Należy pamiętać, że jednostki 

samorządu terytorialnego są ustawowo odpowiedzialne za zadania publiczne, które polegają 

na świadczeniu usług pomocy i integracji społecznej. Przynajmniej w świetle prawa nie mogą 

zatem sobie pozwolić na to, że usługa będąca ich zadaniem publicznym nie będzie 

świadczona na ich terenie, w związku z czym potrzeby pozostaną niezaspokojone. Zasadą 

leżącą u podstaw wszystkich innych zasad w pomocy społecznej jest więc zasada publicznej 



 

 

odpowiedzialności za świadczenie usług pomocy i integracji społecznej" (Lasota, 2015,  

s. 10). 

Poziomy działania w zakresie usług pomocy i integracji społecznej (Lasota, 2015,  

s. 14): 

‒ Poziom I – świadczenia usług: jednostki ("pomagający") pomagają konkretnym 

osobom i rodzinom.  

‒ Poziom II – zorganizowane świadczenie usług: pomagają konkretnym osobom  

i rodzinom, pracując w organizacji pomocowej.  

‒ Poziom III – międzyorganizacyjne świadczenie usług: pomagają konkretnym osobom 

i rodzinom, pracując w wielu różnych organizacjach pomocowych i współpracując ze 

sobą.  

‒ Poziom IV – strategiczne sterowanie świadczeniem usług: kształtowanie działań 

pomocowych na danym terenie w określonych ramach prawno-finansowych. 

Zadania z zakresu międzyorganizacyjnej współpracy: "wymagają dodatkowych 

zasobów i działań w stosunku do tych, których potrzebują sami "pomagający" do pomagania 

czy organizatorzy w skali jednej organizacji. Tworzenie i prowadzenie struktur 

międzyorganizacyjnych (np. partnerstw, federacji, sieci) wymaga czasu i wysiłku, gdyż 

należą do nich niezależne od siebie podmioty. Nie można takimi sieciami zarządzać tak, jak 

by to była jedna organizacja. Każdy z wielu podmiotów w sieci to odrębna organizacja  

z własną strukturą zarządczą, mniej lub bardziej odrębną kulturą organizacyjną, ze swoim 

zestawem przepisów w postaci statutu i regulaminów oraz utartymi praktykami. Nie ma nad 

nimi jednego zwierzchnika, który miałby prawo do wydawania poleceń wszystkim. Władza  

w sieci jest rozproszona. Ponadto, sieci mają też własne koszty administracyjne odrębne od 

kosztów, które muszą być ponoszone w przypadku pojedynczych organizacji. Konsekwencją 

zasady pomocniczości i międzyorganizacyjnego świadczenia usług jest konieczność 

odróżnienia struktur organizacyjnych podmiotów od struktury sieci relacji, w której się 

znajdują. Każdy z podmiotów realizujących usługi pomocy społecznej ma własną 

wewnętrzną strukturę organizacyjną. O tym, że razem tworzą sieć decydują nawiązane  

i sformalizowane relacje. Nawiązywanie, podtrzymywanie i kończenie tych relacji to praca  

z zakresu zarządzania międzyorganizacyjnego. Często ich inicjatorem jest przede wszystkim 



 

 

jednostka organizacyjna pomocy społecznej (ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum 

pomocy rodzinie). Ostatni poziom działania przekracza międzyorganizacyjną koordynację, 

gdyż dotyczy sterowania całym systemem lokalnej pomocy społecznej (czyli "pomagający", 

organizacjami i sieciami międzyorganizacyjnymi działającymi na danym terenie). Sterowanie 

odbywa się w obowiązujących ramach o charakterze prawno-finansowym. Ten poziom ma 

charakter strategiczny. Instrumentem jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie 

powinny być przede wszystkim strategie rozwiązywania problemów społecznych. Zmiana 

sposobu myślenia o pomocy społecznej polega na uwzględnieniu jej sieciowego charakteru. 

Nawet gdy w sieci są tylko podmioty publiczne, stanowią one raczej sieć niż jednolitą 

organizację świadczącą usługi mieszkańcom w jednym miejscu. Z zasady pomocniczości 

wynika, że w sieci powinny uczestniczyć też podmioty niepubliczne. W wielu miejscach już 

mamy do czynienia z taką sytuacją, a więc tam sieć ma charakter publiczno-niepubliczny.  

W przypadku niektórych usług lub grup klientów już obecnie mamy do czynienia z dominacją 

podmiotów niepublicznych (np. pomoc dla osób bezdomnych). Poziom strategicznego 

sterowania lokalnymi sieciami usług pomocy i integracji społecznej związany jest z jednostką 

samorządu terytorialnego i jej organami. Strategie rozwiązywania problemów społecznych 

przygotowują gminy i powiaty. Specyfika strategii powiatowych polega na tym, że obejmują 

one obszar co najmniej kilku gmin, z których każda ma własną strategię tego typu. Miasta na 

prawach powiatu mają jednocześnie powiatowe i gminne zadania z zakresu pomocy 

społecznej, a więc problem koordynacji strategii powiatu i gmin na ich terenie nie występuje. 

Jednak ze względu na specyfikę obszaru metropolitalnego istotna może być koordynacja 

strategii z sąsiadującymi jednostkami samorządu terytorialnego. W szerszym ujęciu są to 

zagadnienia związane ze współpracą międzysamorządową, w tym przypadku w ramach 

obszarów metropolitalnych" (Lasota 2015: 13-14). 

 

2. Współpraca OPS i PCPR z innymi instytucjami w świetle badań (Ciupek, 2014) 

"Wyniki badania [przeprowadzonego na terenie województwa śląskiego – aut..] 

„Współpraca instytucji pomocy społecznej” wskazują na duże różnice w poziomie 

współdziałania miejskich ośrodków pomocy rodzinie (OPR), ośrodków pomocy społecznej 

(OPS) i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) z poszczególnymi rodzajami 



 

 

instytucji. Przeciętnie badane jednostki deklarowały współpracę z 13,3 rodzajami instytucji. 

Wskaźnik ten był najwyższy w przypadku MOPR-ów (17,9). Dla OPS-ów i PCPR-ów był 

zbliżony i wynosił odpowiednio 12,8 oraz 12,6. Daje się zauważyć prawidłowość, polegającą 

na tym, że im bardziej „miejska” gmina, tym liczba rodzajów instytucji, z którymi 

współpracowano była większa. I tak w przypadku gmin wiejskich analizowany wskaźnik 

wyniósł 12,4, gmin miejsko-wiejskich - 13,4, natomiast w gminach miejskich - 15,3. Jest to 

naturalna tendencja wynikająca z tego, że w miastach zagęszczenie różnego rodzaju instytucji 

jest większe niż na wsi. 

Do podmiotów, z którymi badane jednostki współpracowały najczęściej należały:  

 sądy rodzinne (99,4%),  

 powiatowe urzędy pracy (98,9%),  

 Policja, w tym policyjne izby dziecka (98,3%),  

 placówki oświaty i wychowania, w tym: szkoły, kuratoria oświaty, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne (98,3%),  

 inne (podstawowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej): MOPR-y, OPS-y  

i PCPR-y 29 (97,7%),  

 placówki ochrony zdrowia (96,0%)  

 gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych (95,5%). 

Z kolei do instytucji charakteryzujących się najniższymi odsetkami współpracy 

można było zaliczyć:  

 uniwersytety trzeciego wieku (19,3%),  

 ośrodki adopcyjne (23,3%),  

 podmioty ekonomii społecznej, w tym: KIS, CIS, spółdzielnie socjalne, ZAZ (27,8%)  

 placówki wsparcia dziennego (48,9%).  

Przy interpretacji wyżej wymienionych wskaźników należy mieć na względzie fakt, że  

w dużej mierze obrazują one sytuację ośrodków pomocy społecznej, które stanowiły 80,4% 

próby. W przypadku innych rodzajów badanych jednostek sytuacja często wyglądała zgoła 

odmiennie. (...) bardzo aktywne w dziedzinie współdziałania międzyinstytucjonalnego były 

MOPR-y. Dla instytucji, z którymi współdziałały one najrzadziej (uniwersytety trzeciego 

wieku i ośrodki adopcyjne) wskaźnik deklaracji współpracy osiągnął aż 83,3%. Natomiast  



 

 

w przypadku: ośrodków wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej, organizacji pozarządowych, 

placówek oświaty i wychowania, sądów rodzinnych, gminnych komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, Kościołów i związków wyznaniowych, placówek ochrony zdrowia 

oraz powiatowych urzędów pracy analogiczna miara osiągnęła 100%.  

Partnerami powiatowych centrów pomocy rodzinie najczęściej były:  

‒ inne podstawowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej , warsztaty terapii 

zajęciowej, Policja, sądy rodzinne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz 

powiatowe urzędy pracy – po 93,8%,  

natomiast najrzadziej:  

‒ uniwersytety trzeciego wieku (18,8%) oraz  

‒ ośrodki kultury i podmioty ekonomii społecznej, z którymi to instytucjami 

współdziałał co czwarty PCPR. 

Ośrodki pomocy społecznej działające w gminach powiatów ziemskich najczęściej 

współdziałały z:  

‒ sądami rodzinnymi oraz gminnymi komisjami rozwiązywania problemów 

alkoholowych (po 100,0% badanych jednostek),  

‒ innymi podstawowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, Policją, 

placówkami oświaty i wychowania oraz powiatowymi urzędami pracy (po 99,3% 

badanych jednostek).  

Najrzadziej OPS-y współpracowały z:  

‒ ośrodkami adopcyjnymi (8,5%),  

‒ uniwersytetami trzeciego wieku (11,3%) oraz podmiotami ekonomii społecznej 

(20,4%).  

W ramach niniejszego badania miejskie ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki pomocy 

społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, które współpracowały z innymi instytucjami 

proszone były o scharakteryzowanie poziomu ograniczeń/trudności we współpracy, ocenę 

skuteczności działań podejmowanych w jej zakresie oraz ocenę zadowolenia ze wspólnie 

prowadzonych działań. Poziom ograniczeń należało określić na skali od 1 do 5, gdzie  

1 oznaczało, że "ograniczenia/trudności w ogóle nie występują", a 5 "ograniczenia/trudności 

występują w bardzo dużym stopniu". Poziom ograniczeń postrzegany przez badane jednostki 



 

 

był stosunkowo niski i wyrównany (różnica pomiędzy skrajnymi wartościami wyniosła 

31,0%). Oceny występujących trudności w przypadku wszystkich uwzględnionych typów 

instytucji kształtowały się poniżej średniej wynoszącej w tym przypadku 3,00.  

Najkorzystniejsze oceny w zakresie współpracy uzyskały:  

‒ placówki wsparcia dziennego (1,71),  

‒ ośrodki kultury (1,75) oraz  

‒ gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych (1,84).  

Z kolei największe trudności we współpracy występowały w opinii badanych jednostek 

w przypadku: 

‒ sądów rodzinnych (2,48) oraz  

‒ placówek ochrony zdrowia (2,40).  

Badane jednostki ogólnie rzecz biorąc dobrze oceniły skuteczność działań podejmowanych 

we współpracy z innymi instytucjami. Na skali ocen 1-5 (gdzie 1 oznaczało „działania  

w ogóle nieskuteczne”, a 5 „działania bardzo skuteczne”) wszystkie rodzaje instytucji 

otrzymały noty powyżej średniej.  

Najlepiej oceniano skuteczność działań podejmowanych wspólnie z:  

‒ placówkami wsparcia dziennego (4,22),  

‒ warsztatami terapii zajęciowej (4,17) oraz  

‒ ośrodkami wsparcia (4,04).  

Najmniej korzystne oceny przypadły:  

‒ placówkom ochrony zdrowia (3,43),  

‒ sądom rodzinnym (3,51) oraz  

‒ służbie więziennej (3,56).  

W przypadku skuteczności współpracy oceny były bardzo wyrównane. Różnica pomiędzy 

skrajnymi ocenami wyniosła 18,7%. Oceny zadowolenia ze współpracy były jeszcze bardziej 

zgodne. Różnice wartości znajdujących się po przeciwnych stronach rozkładu wyniosły 

17,3%.  

Najwięcej zadowolenia przynosiła współpraca z:  

‒ placówkami wsparcia dziennego (4,21),  

‒ warsztatami terapii zajęciowej (4,17) oraz  



 

 

‒ gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych (4,13),  

najmniej z:  

‒ placówkami ochrony zdrowia (3,48),  

‒ sądami rodzinnymi (3,51) oraz  

‒ ze służbą więzienną (3,68)" (Ciupek, 2014, s. 20-22). 

Współpraca obejmuje m.in.: 

‒ szkolenia pracowników  

‒ działania informacyjne i promocyjne dla osób wykluczonych i/lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  

‒ realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych projektach finansowanych z funduszy 

unijnych  

Rzadziej natomiast:  

‒ działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 

‒ realizację i/lub uczestnictwo we wspólnych programach aktywności lokalnej, 

‒ prowadzenie zintegrowanych baz danych oraz  

‒ prowadzenie analiz/badań wybranych problemów społecznych (Ciupek, 2014, s. 29).  
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