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I Wstęp 

Prezentowany raport jest materiałem pomocniczym w II Kamieniu Milowym projektu     

pn. „Liderzy kooperacji” realizowanego obecnie w 6 gminach województwa lubelskiego1. 

Badania zostały przeprowadzone w okresie od czerwca do sierpnia 2019 r. na zlecenie 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS), a współfinansowane były ze 

środków Unii Europejskiej w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”. Drugi spośród 4 etapów 

projektu tzw. Kamieni Milowych w województwie lubelskim jest realizowany w 6 gminach. 

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemowego Modelu 

Kooperacji (kr. Modelu) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami 

innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu tj. województw lubelskiego, 

mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.  

Realizacja celu projektu wpłynie na  włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, 

ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w 

kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji. Ponadto, 

projekt umożliwi wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w 

zakresie efektywnej kooperacji, wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz 

włączenia społecznego, profesjonalizację działań pomocowych i współpracy. Cele te będą 

realizowane poprzez systemową kooperację, opracowanie instrumentu zapewniającego 

wielowymiarowe, systemowe wsparcie osób lub rodzin pozostających w trudnej sytuacji 

życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach, aktywizację 

społeczną oraz stworzenie możliwości usamodzielnienia się osób i rodzin. Cel zostanie 

osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie Modelu kooperacji pomiędzy 

instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla 

gmin wiejskich. Projekt przyczyni się do: doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej 

pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk 

sektorowych, wypracowania wielopłaszczyznowego Modelu postępowania w procesie 

aktywizacji społecznej osób, rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. 

Projekt został podzielony na IV etapy. W pierwszym etapie, zrealizowanym w 2018 r.  

w 8 gminach województwa lubelskiego dokonano diagnozy natężenia problemów 

społecznych oraz diagnozy gotowości przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i 

instytucji innych sektorów do podjęcia kooperacji, która ma celu efektywniejsze 

diagnozowanie i niwelowanie problemów społecznych na terenie danej gminy. Niniejszy 

raport zawiera analizy i wnioski z drugiego etapu badania (II Kamienia Milowego), które 

zostało przeprowadzone w 2019 r. 

 

                                                           
1 W każdej z gmin uczestnikiem projektu jest także miejscowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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I Cele merytoryczne drugiego badania fokusowego 

Druga tura zogniskowanych wywiadów grupowych (kr. fokusów2) została 

przeprowadzona na początku współpracy Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), 

składających się z wybranych instytucji pomocowych i sektorowych (powiatowo-gminnych, 

realizujących wdrażanie Modelu). Celem drugiej tury badań było zebranie informacji  

nt. poziomu przygotowania podmiotów PZK do testowego wdrażania Modelu Kooperacji (kr. 

Modelu), analizę oczekiwań, w jakim stopniu opracowany Model może ułatwić współpracę 

między instytucjami, analizę możliwości wdrożenia Modelu kooperacji na rzecz rodzin/osób 

z określonym typem trudności (określonym, wybranym do testowania problemem w 

określonej gminie), analizą sposobu wykorzystania zasobów, w tym narzędzi z Modelu 

kooperacji.  

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 Sterującego3. 

Przeprowadzone badanie umożliwiło realizację następujących celów: 

1) Analiza poziomu przygotowania podmiotów do wdrażania Modelu Kooperacji,  

2) Analiza oczekiwań dotyczących współpracy podmiotów w Modelu Kooperacji,  

3) Analiza możliwości wdrożenia Modelu Kooperacji na rzecz rodzin/osób z określonym 

typem trudności (określonym, wybranym do testowania problemem w gminie),  

4) Analiza sposobu wykorzystania zasobów, w tym narzędzi z Modelu Kooperacji.  

5) Identyfikacja barier utrudniających kooperację w środowisku wiejskim na rzecz 

rodzin/osób przeżywających trudności,  

6) Analiza zasobów do kooperacji podmiotów powiatowych i gminnych różnych 

sektorów działających na rzecz rodzin. 

1. Cele metodologiczne 

Cele metodologiczne to diagnoza oraz prognoza możliwego stopnia kooperacji 

instytucji zaangażowanych w PZK. 

                                                           
2 Z j. ang. Focus Group Interview 
3 Tomulewicz A., Bielecka E., (2019) (red.) Model kooperacji w gminach wiejskich, Materiał nieopublikowany 

(na prawach rękopisu). 
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2. Definicje operacyjne: 

1) Diagnoza: ocena stanu obecnego wraz z próbą odnalezienia przyczyn zakłóceń  

w kooperacji.  

2) Prognoza: ocena przewidywanego stanu (typu idealnego) wraz z wytycznymi 

dotyczącymi sposobów osiągania stanu idealnego (optymalnego Modelu Kooperacji); 

3) Kooperacja: (łac.) spółdzielczość, współdziałanie; 

4) Model Kooperacji w Gminach Wiejskich (kr. Model) 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. 

5) PZK: Partnerskie Zespoły Kooperacji (PZK) składające się z wybranych instytucji 

pomocowych i sektorowych (powiatowo-gminnych, realizujących wdrażanie Modelu) 

6) Wykluczenie społeczno-zawodowe: brak uczestniczenia osób i rodzin w życiu 

zawodowym, edukacyjnym, kulturalnym i społecznym spowodowany trudną sytuacją 

życiową lub innymi czynnikami. 

7) Dezintegracja społeczna: stan braku współdziałania, zanik więzi, kontroli społecznej, 

izolacja społeczności lokalnych lub określonych kategorii społecznych w ramach tych 

społeczności. 

3. Charakterystyka badanych gmin 

W badaniach wzięli udział przedstawiciele Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK)  

z 6 gmin. Łącznie było to 38 osób. 

 

Tabela 1. Liczba uczestników wywiadów 

Gmina Liczba uczestników wywiadu 

Cyców (w powiecie łęczyńskim) 4 

Konopnica (w powiecie lubelskim) 7 

Leśniowice (w powiecie chełmskim) 8 

Spiczyn (w powiecie łęczyńskim) 6 

Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim 7 

Wólka (w powiecie lubelskim) 6 
Źródło: Opracowanie własne 

Badane gminy są znacznie zróżnicowane pod względem społeczno-demograficznym  

i gospodarczym.  

Trzy gminy: Konopnicę, Wólkę i Tomaszów Lubelski można określić jako duże. 

Mieszka tam niemal trzykrotnie więcej mieszkańców niż w gminie Leśniowice i dwukrotnie 

więcej niż w gminach Cyców i Spiczyn. Liczba miejscowości w gminach jest bardzo 
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zbliżona. Jedynie w gminie Tomaszów Lubelski jest zlokalizowanych wyraźnie więcej wsi 

niż w pozostałych gminach.  

Dane demograficzne wyrażone średnim wiekiem mieszkańców i saldem ruchu 

naturalnego są zbliżone. Bardzo zróżnicowane jest natomiast saldo osób wyjeżdżających do 

pracy poza gminę i przyjeżdżających do pracy z innych gmin. Jedynie w gminie Tomaszów 

Lubelskim saldo to jest dodatnie, a Konopnicy (stanowiącej faktyczne suburbium Lublina) 

ujemne saldo wynosi ponad 700 osób.  

Średnia płaca w badanych gminach jest porównywalna. Wyjątek stanowi gmina 

Spiczyn, gdzie średnie zarobki są o niemal 70% wyższe od pozostałych gmin. Porównywalne 

jest również bezrobocie rejestrowane. Jedynie w gminie Leśniowice było ono w 2017 r. 

bardzo wysokie (ponad 15%).  

Wybrane do testowania gminy są, zatem porównywalne lecz niemal w każdej można 

zauważyć istotny problem (wyrażony wskaźnikiem socjoekonomicznym). Taki dobór 

pozwala testować Model Kooperacji w zróżnicowanych warunkach, co samo w sobie jest 

cennym wyznacznikiem, skuteczności i adekwatności tego Modelu. 

Tabela 2. Wybrane wskaźniki społeczno-ekonomiczne badanych gmin 
Gmina Populacja Liczba 

miejscowośc

i 

Średni wiek 

mieszkańca 

(lat) 

Ruch 

naturalny 

(saldo) 

Saldo 

wyjeżdżającyc

h do pracy 

poza gminę i 

przyjeżdżający

ch do pracy z 

innych gmin 

Bezrobocie 

[%] 

Średnia 

płaca Brutto 

[tys. PLN] 

Pomoc 

społeczna 

pozostałe 

zadania 

w zakresie 

polityki 

społecznej 

[tys.]4 

Cyców  

(w powiecie 

łęczyńskim) 

7 828 16 36,7 +8 -377 6,3 3,5 1 426,0 

Konopnica                   

(w powiecie 

lubelskim) 

13 674 16 39,5 +37 -706 4,5 3,5 1 510,9 

Leśniowice               

(w powiecie 

chełmskim) 

3 364 15 40,7 -22 -69 15,6 3,4 1 509,9 

Spiczyn                      

(w powiecie 

łęczyńskim) 

5 600 16 39,0 +10 -282 6,7 5,5 881,2 

Tomaszów 

Lubelski                               

(w powiecie 

tomaszowskim 

11 373 23 37,9 -2 767 7,7 3,4 4 322,2 

Wólka                           

w powiecie 

lubelskim 

12 024 14 36,7 +40 -632 5,5 3,5 1 466,6 

Źródła: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018, GUS w Lublinie, Portal Polska w Liczbach, strony 

internetowe badanych gmin. 

                                                           
4 Wydatki budżetów gmin według działów w 2017 r., Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy: 

GUS Lublin 2018, s. 298-353. 
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II Analiza wypowiedzi respondentów 

1. Ocena znajomości Modelu 

Ocenę znajomości Modelu w badanych gminach należy rozpatrywać pod dwoma 

aspektami. Pierwszym z nich jest deklarowana znajomość (samoocena), a drugim znajomość 

poparta faktami (jak np. znajomość narzędzi i procedur). 

Samoocena znajomości Modelu w badanych gminach jest zróżnicowana. Dominują opinie 

wymijające bądź umiarkowane. Jedynie w gminie Spiczyn deklarowana ocena znajomości 

jest wysoka. 

Badani w większości podkreślali, że nie znają szczegółów Modelu lub, że jest on dla nich 

czymś zupełnie nowym. Często także wyrażali opinie wymijające – odpowiadając o silnym 

zintegrowaniu zespołu, chęci współpracy lub o korzyściach, jakie odnieśli z sesji 

coachingowych.  

(…) Na tym etapie tak. No jak zaczynaliśmy to powiedzmy na 10% coś wiedzieliśmy na temat 

tego Modelu, a w tej chwili to można tak to przepołowić, że jest to w, 50% w którym 

momencie już jest. (…) „A te pozostałe 50% to już zobaczymy, co nas czeka, bo w tej chwili 

przystępujemy już do pracy bardziej merytorycznej, zapoznawczej, diagnostycznej, a więc 

tutaj już te pozostałe 50% będzie (widoczne red.) dopiero pod koniec. 

(Pracownik Ośrodka Kultury, województwo lubelskie) 

 

Może, dlatego tak się identyfikujemy z tym wszystkim, że w pewnym sensie tworzyliśmy to                                  

(red.- Model).  

(Pracownik socjalny OPS, województwo lubelskie)  

 

Mieliśmy spotkanie w sprawie tego projektu, więc może więcej już wiemy, co jest w ogóle 

planowane. 

(Pracownik socjalny OPS, województwo lubelskie) 

 

Trudno nazwać, że to już powstał całkowicie Model, bo to dopiero jest zalążek tego (Modelu 

red.) (…) My już wiemy coś trzeba z (tym Modelem red.) zrobić. No, ale nie mamy jeszcze 

utartej ścieżki (postępowania red.) 

(Kierownik OPS, województwo lubelskie) 

 

„I wychodzi właśnie, że przystajemy do tego Modelu, tak chcąc, nie chcąc. (…)” 

(Pracownik socjalny OPS, województwo lubelskie)  

 

„Dlatego może tak dobrze odczuwamy ten Model”. 

(Pracownik socjalny, OPS, województwo lubelskie)  
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Pani doradca dała (materiały- red.) dopiero teraz do zapoznania się już z ostateczną wersją 

Modelu (…) Będziemy omawiać (ten Model- red.) na następnym spotkaniu. Mamy przeczytać 

(te materiały- red.). 

(Psycholog, PCPR, województwo lubelskie ) 

 

Ja jestem nowa, więc nie miałam informacji przekazanej czy na przykład, instytucja, którą 

reprezentuję coś obiecywała, była do czegoś przygotowana. Moja wiedza na ten temat 

(Modelu- red.) jest taka, że przychodzę na coś zupełnie nowego (…). W połowie lipca, że jest 

takie spotkanie i ja czytam, myślę sobie, że coś nowego jest po prostu. Wołają poradnię, no to 

trzeba iść, a tu się dowiaduję, (…) że najpierw był etap jakiegoś projektowania, który trwał 

mniej więcej rok, teraz jesteśmy na tym zakończonym etapie projektowania i został 

wypracowany jakiś Model. Oczywiście wchodzimy w ten projekt, ale na takiej zasadzie, że 

uczę się, wchodzę, zaczynam od początku. 

(Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, województwo lubelskie) 

 

Znajomość (przynajmniej częściowa) Modelu poparta dowodami (np. znajomością 

procedur lub narzędzi) wystąpiła sporadycznie5. W głównej mierze dotyczy ona liderów oraz 

animatorów kooperacji. Należy przy tym podkreślić, że nikt spośród 36 badanych członków 

Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK) nie znał wszystkich narzędzi, a wątpliwości 

dotyczące szczegółów Modelu występowały u nich znacznie częściej niż poczucie pewności.  

 

Model jest jasny i klarowny, tylko każdy ma swoją też wizję i sposób opowiadania (…)  

o czymś, więc, jeżeli przyszła jedna osoba, mówiła trochę po swojemu (…) przychodzi druga, 

mówi troszkę inaczej, teraz przychodzi trzecia, (to Model nie jest już jasny i klarowny- red.). 

(Dyrektor GOPS, województwo lubelskie) 

 

Jeśli chodzi o samą ocenę, to będzie można jej dokonać po zakończeniu tego projektu. 

(Policjant dzielnicowy, województwo lubelskie) 

 

Ja to jeszcze chyba mam niską (red. wiedzę). Dopiero będę się powoli wdrażała. Nie wiem. 

Teraz znowu wchodzą takie nowe rzeczy. Panie z opieki (OPS) chyba bardziej znają całą 

pracę socjalną. 

(Dyrektor biblioteki publicznej, województwo lubelskie) 

 

                                                           
5 Znajomość narzędzi Modelu została opisana w przedostatnim rozdziale raportu. 
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Zespół diagnostyczny w zasadzie nie wiadomo jak ma wyglądać. (…) Wytypowaliśmy, jako 

GOPS pięć rodzin i teraz (…) trzeba zrobić wywiad z tymi rodzinami. Ja sobie też nie 

wyobrażam, że my ich tu zawołamy. 

(Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, województwo lubelskie) 

 

Mieliśmy spotkanie w sprawie tego projektu, więc może więcej już wiemy, co jest w ogóle 

planowane. 

(Pracownik socjalny OPS, województwo lubelskie ) 

 

Część respondentów w dniu badania nie wiedziała, jaki jest klucz doboru gmin do 

kolejnych etapów (tzw. Kamieni Milowych). Nie wiedzieli oni także ile gmin z 

Lubelszczyzny uczestniczy w projekcie. 

 

Ten projekt był tak napisany właśnie, że kończy się pierwszy Kamień Milowy, potem znowu 

gminy są werbowane. Jakoby miały być werbowane z tych samych gmin, które były w 

pierwszym.  

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie) 

 

W pierwszym jedenaście (gmin -red.) było, a teraz zostało chyba sześć.  

(Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, województwo lubelskie) 

 

To jest pierwsze spotkanie II etapu. A mieliśmy nie uczestniczyć w tym II etapie, zatem mówię 

to jest całkiem nowa sytuacja”. Ja jestem teraz animatorem (śmiech), ale co ja mogę 

powiedzieć jak ja dopiero umowę podpisałam. 

(Kierownik OPS, województwo lubelskie) 

Warto jednak podkreślić, że pierwszy Kamień Milowy z 2018 został przez 

reprezentantów wszystkich gmin bardzo dobrze zrealizowany. Zespoły zintegrowały się, 

część ich członków uczestniczyła w Szkole Kooperacji lub w sesjach coachingach. Ponadto, 

wszyscy badani podkreślali, że przy tworzeniu Modelu zachowano jego partycypacyjny 

charakter tzn. uwzględniono opinie i sugestie przedstawicieli wszystkich gmin. 

 

2. Ocena systemu szkoleń przygotowujących PZK do wdrażania Modelu 

 

Na system szkoleń w projekcie „Liderzy Kooperacji” składają się: 

1) Szkoła Kooperacji (wyjazdowe szkolenie dla członków PZK), 

2) Coaching (indywidualna praca z trenerem), 

3) Praca doradców, 

4) Działania animatorów kooperacji.  
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W okresie poprzedzającym II Kamień Milowy Modelu niektórzy przedstawiciele PZK 

brali udział w wyjazdowym szkoleniu tzw. Szkole Kooperacji i w sesji coachingowej. Brali 

oni także udział w spotkaniach z doradcami. Przy każdym Partnerskim Zespole Kooperacji 

powołano także funkcję animatorów kooperacji. 

W Szkole Kooperacji lub sesji coachingowej brali udział tylko wybrani członkowie 

PZK – najczęściej animatorzy kooperacji. W Tomaszowie Lubelskim i w Wólce w Szkole 

Kooperacji nie uczestniczył nikt spośród badanych członków PZK, a w sesji coachingowej – 

tylko jedna osoba. 

Generalna ocena jakości Szkoły Kooperacji jest zróżnicowana. Przeważają opinie 

pozytywne, ale zdarzyły się również opinie negatywne. Pozytywnym aspektem Szkoły 

Kooperacji była możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń z przedstawicielami 

innych gmin, a także praktyczna nauka pracy zespołowej.  

(Zajęcia w Szkole Kooperacji były- red.) bardzo ciekawe (...) Było też fajnie, bo byli ludzie z 

innych ośrodków 

(Pracownik PCPR, województwo lubelskie) 

 

Z różnych grup społecznych byli ludzie. Każdy jakieś doświadczenia wniósł.  

(Radna Gminy, województwo lubelskie) 

 

 Szkoła kooperacji była potrzebna. (Nauczyliśmy się- red.) jak funkcjonować, co jest ważne w 

współpracy i tak dalej, to też było potrzebne, żeby pójść w teren i żeby zarazić tym wszystkich 

dookoła żebyśmy umieli prowadzić te działania, żeby ktoś widział w nas partnerów. 

(Pracownik socjalny, OPS,  województwo lubelskie)  

 

Negatywne aspekty Szkoły Kooperacji to zbyt krótki czas szkolenia oraz niewłaściwy 

dobór trenerów kooperacji. Negatywną ocenę jednego ze szkoleniowców wyrazili 

respondenci ze Spiczyna. 

Był kurs, ale tylko dla pracowników socjalnych, (…) a Szkoła Kooperacji dla wszystkich.  

(Pracownik Wydziału Oświaty, PCPR, województwo lubelskie) 

 

Nie było możliwości przegadania - odzewu, bo to było za krótkie ( Wyjazd trwał jeden dzień- 

red.). 

(Kierownik OPS, województwo lubelskie) 

 

Znacznie lepiej zostały ocenione sesje coachingowe, przy czym były one skierowane 

tylko do niektórych członków PZK, a ponadto kształtowały one umiejętności społeczne i 

jednostkowy potencjał każdego z uczestników. Coaching służył poznawaniu własnego 
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potencjału, ale nie służył przekazywaniu informacji o istocie Modelu. Był to, więc trening 

umiejętności miękkich, a nie – szkolenie o Modelu Kooperacji.   

 

(Sesje coachingowe -red.) oceniam bardzo dobrze. Dało mi to dużo myślenia. (Szczególnie- 

red.) (…) prowadzenie tych pytań, zaznaczenie mocnych strony, słabych, co jest jeszcze do 

wypracowania, różne aspekty pracy zawodowej. Oceniam to bardzo pozytywnie i uważam, że 

jest to bardzo pomocne w pracy. Dla innych osób myślę, że też by to było dobre, bo to było 

naprowadzenie, taka wskazówka. Zmierzam. Pierwszy raz korzystałam z tego rodzaju 

wsparcia, ale bardzo dobrze to oceniam. 

(Pracownik socjalny, OPS,  województwo lubelskie) 

 

 Byłam zaskoczona, że taki „stary wyjadacz” jak ja, „stary lis” dał się tak podejść 

psychologowi, który wyciągnął ze mnie tak istotne rzeczy podczas prowadzenia dwugodzinnej 

rozmowy. Może nawet więcej to trwało. (…) Ja potrafiłam się aż tak otworzyć, że potrafiłam 

powiedzieć szczerze o swoich problemach. (Coach - red.) to jest taki człowiek, który dla 

obojętnie, którego zawodu, udzieliłby profesjonalnie wsparcia.  

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie)  

 

Zachowano oryginalną formę wypowiedzi 

Trzecim elementem kształtującym wiedzę i umiejętności o kooperacji, jak również o 

wdrażanym Modelu jest działalność doradców ds. kooperacji. Praca tych osób we wszystkich 

badanych gminach za wyjątkiem Tomaszowa Lubelskiego i Wólki została oceniona bardzo 

wysoko.  

 

W pierwszym etapie mieliśmy spotkanie z prawnikiem i też akurat bardzo pomocne, 

odpowiadał na bieżące rzeczy, które nas nurtowały, związane z naszą pracą. 

(Pracownik socjalny, OPS, województwo lubelskie) 

    

 Członkowie PZK w Tomaszowie Lubelskim zwrócili uwagę głównie na fakt dużej 

rotacji wśród doradców, a w konsekwencji – brak spójnego i logicznego przekazywania przez 

nich niezbędnych informacji. Z kolei w Wólce doradca przekazał członkom PZK materiały 

informacyjne o Modelu zbyt późno, by mogli się oni z nimi zapoznać. 

  

 Jeżeli przyszła jedna osoba, mówiła trochę po swojemu (…) przychodzi druga, mówi troszkę 

inaczej, teraz przychodzi trzecia, (to Model nie jest już jasny i klarowny- red.). 

(Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, województwo lubelskie) 

 

Pani doradca dała ( materiały- red.) dopiero teraz do zapoznania się już z ostateczną wersją 
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Modelu (…) Będziemy omawiać (ten Model- red.) na następnym spotkaniu. Mamy przeczytać 

(te materiały-red.). 

(Psycholog, PCPR, województwo lubelskie) 

  

 Zdecydowanie najlepiej została oceniona pomoc animatorów kooperacji. Przy każdym 

PZK pracuje dwóje animatorów kooperacji (jeden na poziomie gminy, a drugi – na poziomie 

powiatu). Warto przy tym podkreślić, że część animatorów była uczestnikami wywiadów (np. 

w Wólce), co niejako, wykluczało ich negatywne ocenianie przez innych respondentów. 

Dobrze organizują, współpracują, więc czujemy się pewnie przy swoich animatorach, że 

zawsze mamy wsparcie i tak myślimy, że będzie. 

(Pracownik socjalny, OPS, województwo lubelskie) 

 

(Oceniam ich pracę- red.) bardzo dobrze (…)  Animatorzy nas motywują, zbierają, 

przypominają (...) Jak czegoś nie wiemy, to tłumaczą. Pilnują dokumentów, zbierają to od 

nas. Przy wysyłaniu informacji na maila proszą o zwrotnego. Jak nie trzeba to mówią odpuść. 

 (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, województwo lubelskie) 

 

Samo to, wydaje mi się, że ja tutaj jestem, bo to tylko zasługa animatora, że Urząd Pracy tutaj 

jest.  

(Pracownik PUP, województwo lubelskie) 

 

 

3. Analiza oczekiwań dotyczących współpracy podmiotów w Modelu Kooperacji 

W kontekście oczekiwań dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach 

Modelu respondenci wskazywali głównie na potencjalne szanse w usprawnieniu polityki 

społecznej na szczeblu lokalnym, jakie są związane z wdrażanym systemem. W powszechnej 

opinii badanych osób Model pozwoli na: 

1) Utworzenie sieci kontaktów nieformalnych, a w konsekwencji szybsze podejmowanie 

działań; 

2) Wzajemne wykorzystanie przez instytucje swoich kompetencji (uzyskanie tzw. efektu 

synergii); 

3) Postrzeganie problemów społecznych z różnych perspektyw; 

4) Wzajemne poznanie kompetencji poszczególnych instytucji i synergia tych 

kompetencji. 

(Wdrażany Model oszczędza -red.) na pewno czas i energię, ponieważ znając te zadania my 

dzwonimy, mówimy, że mamy taką i taką osobę, no i kierujemy (tę osobę -red.) bezpośrednio 

do danej instytucji.  

(Pracownik socjalny, OPS, województwo lubelskie) 
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Albo konsultujemy się z daną instytucją i sami proponujemy (rozwiązania- red.).  

(Kierownik OPS, województwo lubelskie) 

 

Inaczej się rozmawia z kimś, kogo znamy. Przykładowo, jeżeli coś nam nie będzie 

odpowiadało to nie będziemy tego owijać w bawełnę tylko powie się wprost. 

(Policjant dzielnicowy, województwo lubelskie) 

 

Szybsza jest współpraca. Każda instytucja, którą reprezentujemy, współpracuje, ale jeżeli 

"instytucja x" pisze do "instytucji y" pismo i czeka na odpowiedź, to zgodnie z KPA otrzyma, 

(lub- red.) odpowiednio odpowie, czy to wsparcie jest (możliwe – red.) i każdy będzie miał 

dokumenty. Ten poprosił, ten odpowiedział. Natomiast ten Model wskazuje na takie szybsze 

działania (…) To tak jakby zespół szybkiego reagowania. Jest problem, nie ważne czy 

formalny, czy nie formalny. Na zasadzie - jest problem to (wiemy- red.) jak możemy wyjść z 

niego”. 

(Pracownik PCPR, województwo lubelskie ) 

 

Widzimy problem z kimś, z rodziną, to wiemy, komu można zwrócić uwagę. Mamy też silne 

zaufanie do siebie. Możemy powiedzieć „zwróć uwagę na tą i na tą osobę, czy na tą rodzinę”. 

To także to pomaga, bo to jest szybsze reagowanie. 

(Przedstawiciel Domu Kultury, województwo lubelskie) 

 

Nawet jak spotykaliśmy się na tych warsztatach (…) to ta osoba wie to, ta osoba wie to, bo też 

jeździ tam, więc już możemy wymienić się tymi informacjami i wiemy więcej (..) „Wiemy 

więcej, bo nam nie koniecznie powiedzą to, co powiedzą kuratorowi, czy policjantowi, bo 

mnie, jako pracownika mogą się obawiać bardziej. 

(Pracownik socjalny, OPS, województwo lubelskie) 

(…) Możemy znać rodzinę, która przychodzi do nas po świadczenie, natomiast w szkole 

nauczyciele widzą, jakie jest zachowanie dziecka, co się może zadziać. No i my przecież 

wymieniamy takie informacje, ale już w tym Modelu to jest to już taki jakby standard - 

wszyscy powinni o tym wiedzieć - nauczyciele wszyscy, Jeżeli rodzina i nikt z otoczenia nie ma 

tyle świadomości, trochę zdrowego rozsądku, że coś może się zadziać, to dochodzi do 

tragedii. 

(Kierownik OPS, województwo lubelskie)   

 

Nie jesteśmy już dla siebie tylko instytucjami, „szkołą”, „GOPS”, „urzędem gminy” (…) 

tylko konkretnymi ludźmi, którzy są i którzy mają jakieś kompetencje. 

(Dyrektor szkoły podstawowej, województwo lubelskie) 
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Konkretne oczekiwania dotyczące współpracy podmiotów w ramach Modelu 

sformułowali jedynie respondenci z Tomaszowa Lubelskiego. Oczekują oni:  

1) Powołania lidera (instytucję oraz jako osobę); 

2) Stopniowego włączania kolejnych instytucji do PZK; 

3) Promocji i informowania o projekcie. 

Ja nie wiem czy w tym Modelu jest wyodrębniona jakaś funkcja lidera (…) Czy to nie jest tak, 

że jednak powinna być wyłoniona w ramach tego Modelu jedna instytucja, która by 

(przewodziła- red.) (…) Niech by to był powiedzmy powiat, który ma współpracę dopisaną 

(wyznaczoną - red.) ustawowo. 

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie) 

 

Naszym zamysłem było tak na początku, żeby stworzyć grupę w pierwszym Kamieniu 

Milowym, żeby po prostu z pewnymi instytucjami tutaj tworzyć ten Model, tę papierologię 

(wypowiedź oryginalna -red.) (…) Współpraca między nami już została wypracowana i 

dlatego chcieliśmy na tym drugim etapie włączyć kolejne instytucje, żeby grono tych instytucji 

współpracujących ze sobą było coraz większe. (…)  Dlatego dopiero na drugim etapie tego 

projektu została m.in. włączona poradnia”. Jakaś tam współpraca już została wypracowana 

(…) na przykład z księdzem. 

(Pracownik PCPR, województwo lubelskie)  

 

Brakuje nam konferencji tutaj w powiecie, żeby ten Model zaprezentować i (…) promować 

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie) 

 

Żeby włączyć (inne instytucje- red.). 

(Radna gminy, województwo lubelskie) 

 

Będzie łatwiej współpracować.  

(Pracownik PUP, województwo lubelskie) 

 

Współpracować, a nie do każdego docierać.  

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie) 

W każdej z badanych gmin poproszono członków PZK o wskazanie kategorii 

społeczno-demograficznych rodzin, dla których testowany Model będzie szczególnie 

użyteczny. Rozkład tych kategorii zawiera tabela poniżej. 

Gmina Bezrobotni Osoby                                   

z niepełnospra-

wnościami 

Rodziny 

wielodzietne 

i niepełne 

Rodziny                          

z problemami 

wychowawczymi 

Osoby 

uzależnione/ 

rodziny z 

Młodzież                 

w wieku 

pow. 16 
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osobami 

uzależnionymi 

lat 

Cyców  

(w powiecie 

łęczyńskim) 

Nie Tak Tak Tak Nie Nie 

Konopnica              

(w powiecie 

lubelskim) 

Nie Tak Nie Nie Tak Tak 

Leśniowice                

(w powiecie 

chełmskim) 

Tak Tak Tak Tak Tak Nie 

Spiczyn                     

(w powiecie 

łęczyńskim) 

Brak 

wskazań 

Brak wskazań Brak wskazań Brak wskazań Brak wskazań Brak 

wskazań 

Tomaszów 

Lubelski                          

(w powiecie 

tomaszowskim) 

Tak Tak Tak Nie Nie Nie 

Wólka                          

(w powiecie 

lubelskim) 

Nie Nie Nie Tak Tak Nie 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W opinii respondentów Model Kooperacji ułatwi współdziałanie pomiędzy instytucjami 

zarówno w kontekście diagnozowania problemów, jak i ich rozwiązywania. 

 

4. Analiza możliwości wdrożenia Modelu Kooperacji na rzecz rodzin/osób                                    

z określonym typem trudności (określonym, wybranym do testowania 

problemem w gminie) 

 

W każdej z badanych gmin wytypowano bądź w najbliższym zostanie czasie 

wytypowane po pięć rodzin, z którymi zespoły będą pracować w ramach testowania Modelu. 

Żaden z PZK nie wskazał wprost, jakie to będą rodziny. W wypowiedziach respondentów 

pojawiły się, co prawda, typy rodzin, wobec których stosowanie Modelu może być skuteczne, 

ale o konkretnych rodzinach z konkretnymi problemami nie mówiono wcale. 

Generalnie, badani uważają, że sukces Modelu nie będzie polegał na doraźnej pomocy, 

ale – na trwałym zniwelowaniu problemów konkretnych rodzin. 
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Model będzie udany, nie wtedy, kiedy na przykład, wyciągniemy pięć czy trzy rodziny czy 

dwie, bo ten Model ma zakładać, że mamy wyciągnąć z pomocy społecznej jakieś tam osoby. 

(Powinniśmy je -red.) wyciągnąć zupełnie (trwale -red.) z pomocy społecznej.  

(Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, województwo lubelskie ) 

 

Ponadto wszyscy respondenci twierdzą, że nie można zastosować jednej procedury, 

jednego schematu, działania wobec zróżnicowanych rodzin i odrębnych problemów. 

Podkreślają oni przy tym, że uniwersalność Modelu powinna dawać możliwość zastosowania 

indywidualnego podejścia do każdej ze wspomaganych rodzin przy zachowaniu wspólnych 

Modelowi procedur i narzędzi. Konieczny jest, zatem tzw. indywidualny plan pomocy dla 

każdej z rodzin. 

 

(…) Model jest taki ogólny, a my musimy go doprecyzować w tym projekcie socjalnym i 

bazować na możliwościach. Tutaj też musimy się opierać na tych zasobach gminnych, 

powiatu, w sensie co będziemy mogli zaoferować danym osobom, rodzinom.  

Produktem ma być powstanie indywidualnego planu pomocy, jeżeli będzie diagnoza, będą 

dostosowane formy wsparcia, możliwości, ale będą też zadania i terminy określone dla osób, 

którym będziemy pomagali.  

(Pracownik PUP, województwo lubelskie) 

 

Ja bym do każdej grupy (przyjęła - red.) spojrzenie z różnych perspektyw 

(Dyrektor biblioteki publicznej, województwo lubelskie) 

 

Mi się wydaje, że do każdej rodziny inaczej trzeba podchodzić 

(Przedstawiciel organizacji pozarządowej, województwo lubelskie) 

 

Tutaj to na tym gruncie możemy schemat ułożyć jakiegoś działania ogólnego, jakiś zarys.  No 

każda grupa indywidualnej pomocy potrzebuje.  

(Policjant – dzielnicowy, województwo lubelskie ) 

 

Znaczące, potencjalne zagrożenia na etapie testowania Modelu wiążą się z mentalnością 

społeczności lokalnej zamieszkałej w środowisku miejskim. Przyjęty system działania, 

zakładający jednoczesny udział wielu instytucji w rozwiązywaniu problemów danej rodzin 

może się łączyć z niechęcią tej rodziny, która bardziej oczekuje wsparcia finansowego niż 

fachowego doradztwa lub obawia się ostracyzmu społecznego. 

 

Tutaj chodzi też o mentalność samych ewentualnych beneficjentów, odbiorców naszego 

Modelu. Oni mentalnie nie chcą. Przygotowani są na odbiór świadczeń pieniężnych. My 
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będziemy do nich docierać i jedna, druga, trzecia rodzina może nam odmówić, bo nie będzie 

widziała problemów. Mimo tego, że pracownicy socjalni wchodzą w środowisko, starają się 

uświadomić rodzinie, że pomimo otrzymania pomocy finansowej, rodzina ta do nas po jakimś 

czasie wraca z tym samym problemem.  

(Pracownik socjalny OPS w Konopnicy) 

 

Taki był pomysł Modelu, że zespół pracuje z wytypowanymi rodzinami i ja (obawiam się o to- 

red.), jaka będzie konwencja tej pracy. Bo w pomocy społecznej jest tak, że ma być 

zachowana kwestia poufności, ma być kwestia budowania jakiegoś zaufania na dzień dobry, 

prawda, jakiegoś pomieszczenia, gdzie inni nie widzą. A tutaj w zespole diagnostycznym będzie 

osiem osób i jak to technicznie zrobić, żeby te rodziny, które przyjdą na ten zespół. 

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie) 

 

To jest obszar wiejski, więc tak naprawdę wszyscy wszystkich znają. Miejscowości są dosyć 

niewielkie. Dlatego też wiele rodzin może nie chcieć przystąpić do programu, bo to może 

wyjść gdzieś na zewnątrz.  Rodzina przykładowo przyjdzie do lokalu, ale gdzieś obok sklepu 

stało będzie dwóch pijaczków (cytat dosłowny red.) i powiedzą "O! Idą do tego lokalu, a tam 

policjant i pracownik socjalny jest. Chodzi mi, więc ogólnie, o wstyd.  

(Policjant dzielnicowy, województwo lubelskie) 

 

Tutaj są dosyć małe społeczności i ludzie się obawiają, co ktoś powie. (Mieszkańcy- red.) 

obawiają się, że będą stygmatyzowani w jakiś sposób później, jak ktoś zobaczy, że 

(pracownicy socjalni) przyjdą, wyjdą, coś zrobią (…) Z tym trzeba walczyć i to lata są, to nie 

jest tak, że to przez rok, dwa, trzy da radę to jakoś przełamać. 

(Pracownik Domu Kultury, województwo lubelskie) 

 

5. Analiza sposobu wykorzystania zasobów, w tym narzędzi z Modelu Kooperacji 

 

Kolejna kwestia poddana ocenie członków Partnerskich Zespołów Kooperacji to 

sposoby oraz zakres wykorzystywania zasobów, w tym narzędzi kooperacji.  

Jak już to wyraźnie opisano w pierwszym rozdziale empirycznym badani nie znali  

w dniu badania narzędzi zawartych w Modelu.  

Z drugiej strony, wszystkie gminy po zakończeniu pierwszego etapu (I Kamienia 

Milowego) przeprowadziły inwentaryzację zasobów pomocy społecznej. Pozwoliło im to na 

stworzenie tzw. koszyka usług społecznych, który jest jednym z podstawowych narzędzi 

Modelu. Zawiera dokładnie zinwentaryzowane zasoby gminy, które wpływają bezpośrednio 

na jakość życia mieszkańców. 

 

Teraz mam mniej wątpliwości niż te pół roku temu. Teraz jestem bardziej przekonana o tym, że jednak 

dzięki temu Modelowi współpraca będzie układać się lepiej. Bo już wypracowaliśmy ścieżki 
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kontaktów, ten koszyk usług, znamy słabsze strony i mocniejsze, jeśli chodzi o pomoc społeczną, 

wiemy, jakie są swoje zasoby. Wcześniej tego nie wiedzieliśmy.  

(Psycholog, PCPR, województwo lubelskie) 

 

W wyniku I Kamienia Milowego projektu we wszystkich badanych gminach powstały 

Partnerskie Zespoły Kooperacji (PZK). W początkowej fazie kooperacja instytucji gminnych 

koncentrowała się wokół ośrodków pomocy społecznej (OPS). Obecnie PZK są stale 

rozszerzane o kolejne instytucje gminne i powiatowe, jak Powiatowe Urzędy Pracy, ośrodki 

kultury, instytucje bezpieczeństwa publicznego, instytucje oświatowe. Z PZK współpracują 

także media lokalne (głównie portale internetowe) i inne. 

Co ciekawe tylko w jednej z badanych gmin do PZK włączyła się instytucja ochrony 

zdrowia. Także tylko w jednej PZK jest dobrze współpracuje z sądem rejonowym a w dwóch 

gminach – z parafiami 

Przy opracowywaniu Modelu stworzono lub zaadoptowano kilka narzędzi 

umożliwiających sprawniejszą diagnozę problemów rodzin oraz lepszą komunikację 

pomiędzy instytucjami. Warto podkreślić, że narzędzia te są nowe (nowatorskie) dla osób, 

które na co dzień nie zajmują się pomocą społeczną. Dla pracowników GOPS są to 

standardowe narzędzia pracy z klientami. Nowatorska jest natomiast dla nich zasada 

międzyinstytucjonalnej pracy z osobami lub rodzinami, które wymagają wsparcia. 

 

Może (narzędzia stosowane w Modelu - red.) nie są nowatorskie, ale jeżeli chodzi o realizację 

projektu socjalnego w projekcie, no to jest fajne rozwiązanie, dlatego, że w tym momencie 

pracując w projekcie możemy te rodziny wyposażyć w inne możliwości, w inne narzędzia czy 

też formy wsparcia. 

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie) 

Powyższe narzędzia to przede wszystkim kalkulator kosztów zaniechania, platforma 

kooperacji, narzędzia monitoringu sytuacji rodzin, karta oczekiwań oraz narzędzia 

współpracy horyzontalnej z instytucjami wojewódzkimi. Respondenci wypowiedzieli się 

jedynie na temat dwóch pierwszych narzędzi, o których w rzeczywistości niewiele wiedzieli. 

Kalkulator kosztów zaniechania, jak sama nazwa wskazuje pozwala obliczyć społeczne 

i ekonomiczne koszty zaniechania wsparcia dla osób lub rodzin znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji. Narzędzie to jest już od pewnego czasu stosowane w 

jednostkach pomocy społecznej m.in. w Tomaszowie Lubelskim. W badanej grupie 

reprezentantów wszystkich gmin jedynie przedstawiciele GOPS w Tomaszowie Lubelskim 

dobrze znają to narzędzie. 

 

(Kalkulator kosztów zaniechania - red.) pozwala przewidywać następne problemy. Myślę, że 

będzie, bo będzie pokazywał pewną tendencję i pewne problemy, które mogą występować. 
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(Pracownik socjalny, OPS, województwo lubelskie )  

 

(Chcę, żeby- red.) wszyscy wiedzieli, jak działa ten kalkulator. Bo to jest termin naprawdę 

znany pomocy społecznej, a w innych instytucjach podejrzewam, że nie.  

Myślę, że najbardziej koszty zaniechania powinni sobie przeliczyć wójtowie, prezydenci miast 

i wszyscy inni, którzy zarządzają finansami, żeby zobaczyć, to czasami jest ważniejsze niż 

budowa drogi.  

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie) 

 

Ja się pierwszy raz tutaj z nim spotkałam (…) Jestem zdziwiona, że coś takiego jest. 

(Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, województwo lubelskie) 

 

(Kalkulator kosztów zaniechania -red.) „to podobno jest bardzo fajne, nie wiem, nigdy jeszcze 

z tego nie korzystałam, ale słyszałam, że bardzo fajna sprawa.  

(Pracownik PCPR, województwo lubelskie) 

 

Narzędzia są skuteczne, ale okaże się w przyszłości czy mieliśmy rację, czy w którymś 

podpunkcie, w którymś miejscu czegoś nie zrobiliśmy dobrze i powinniśmy to zmienić.  

(Policjant dzielnicowy, województwo lubelskie) 

 

Platforma kooperacji jest portalem internetowym składającym się (przynajmniej w 

założeniach) z dwóch zasadniczych modułów: informacyjnego (otwartego i przeznaczonego 

dla wszystkich chętnych) oraz komunikacyjnego (zamkniętego – przeznaczonego jedynie dla 

członków PZK i instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie konkretnego problemu).  

W dniu badania platforma kooperacji nie była jeszcze ukończona. Zawierała ona 

ogólnodostępne informacje o projekcie i wojewódzkie raporty z badań fokusowych 

realizowanych w I Kamieniu Milowym projektu. 

Respondenci w przeważającej mierze, jeszcze nie korzystali z tego narzędzia, a osoby, 

które próbowały z niego korzystać wskazały głownie szereg jego wad. Na platformę nie 

można było się zalogować, informacje zamieszczone wymagały aktualizacji oraz zawierały 

błędy. 

 

Wiedza na temat platformy jest jeszcze zerowa (…) Wiemy, że istnieje platforma. Kilka razy 

logowałam się. Jak na razie to ona nie (działa - red.). 

(Pracownik PCPR, województwo lubelskie) 

 

 Dodatkowa robota będzie (…) Wiemy, że są błędy, jeżeli chodzi o nanoszenie danych. 

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie) 
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Nie wiem, jeszcze się na niej nie zalogowałam. 

(Pracownik PCPR, województwo lubelskie ) 

 

Ponieważ w I Kamieniu Milowym skutecznie zawiązano współpracę 

międzyinstytucjonalną we wszystkich gminach członkowie lokalnych PZK i innych instytucji 

korzystają głównie z nieformalnych kontaktów telefonicznych lub spotkań w ramach zespołu.  

 

Mamy już dane kontaktowe.  Jeśli więc nie możemy tej osoby w miejscu pracy zlokalizować, to się 

wysyła sms-a, albo dzwonimy na prywatny telefon „Słuchaj, jest taka i taka sprawa.... 

 (Pracownik socjalny, OPS, województwo lubelskie)   

 

Raczej taki system narzędzi nieoficjalnych bym powiedziała, nieformalnych nam tu pomógł 

współpracować niż formalnych 

 (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, województwo lubelskie) 

 

 Telefon zaufania.  

(Radna gminy, województwo lubelskie ) 

Co ważne, kontakty telefoniczne przyspieszają także bieg spraw w przypadku instytucji 

niezaangażowanych bezpośrednio w PZK. Badani powołują się przy tym na etos pracownika 

socjalnego. Etos ten nakazuje w pierwszej kolejności rozwiązanie problemu, a w dalszej – 

realizowanie procedur. 

 

Jeśli gdzieś zadzwonimy, a nie znamy się jako pracownicy socjalni, np. gdzieś do szpitala, czy 

do PCPR, czy do DPS-u, to zawsze sobie pomagamy. (…) Przeważnie pracownicy socjalni to 

jest taki typ ludzi, że jak dzwoni to ten drugi go nie zostawia bez pomocy. Czyli jak człowiek 

ma jakieś doświadczenie, czy wiedzę to się tym dzieli”.  

(Pracownik socjalny, OPS, województwo lubelskie ) 

Problemem podkreślanym przez respondentów (głównie w Spiczynie i w Tomaszowie 

lubelskim) jest ochrona danych osobowych w ramach regulacji RODO.  

 

Jest RODO i przez telefon to my teraz niewiele możemy załatwić. Niestety. 

(Pracownik PCPR, województwo lubelskie) 

Każda z badanych gmin posiada zasoby instytucjonalne (głównie kadrowe), ale też 

pomieszczenia i odrębne uprawnienia każdej z instytucji. Dzięki tym zasobom kooperacja już 

faktycznie funkcjonuje i można z wysokim prawdopodobieństwem założyć, że będzie ona 

funkcjonowała także po ewentualnym niepowodzeniu wdrażanego Modelu.  
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To się tak utarło, jako powiedzenie, ale to na pewno pomaga, bo jak ktoś ma problem w 

swojej dziedzinie, to wie, że może zadzwonić i zapytać (…) Każda instytucja ma też inne 

narzędzia do tej pomocy, czy to dom kultury, czy też szkoły. 

(Pracownik Domu Kultury, województwo lubelskie) 

 

6. Identyfikacja barier utrudniających kooperację w środowisku wiejskim na rzecz 

rodzin/osób przeżywających trudności 
 

W każdej z badanych gmin występują ściśle określone bariery, które utrudniają 

realizowanie kooperacji międzyinstytucjonalnej, a także testowanie Modelu. Część z tych 

barier ma charakter powszechny (tzn. występują one w większości lub we wszystkich 

gminach). Do takich barier nalezą: 

1) Bariery mentalne znajdujące się po stronie klientów pomocy społecznej, 

2) Organizacyjne i prawne, 

3) Finansowe, 

4) Kadrowe. 

Bariery mentalne, które powodują, że osoba czy rodzina nie szuka pomocy wynikają ze 

strachu przed ostracyzmem, co już zostało opisane wcześniej lub też z zaniechania. Takie 

osoby czy rodziny nie zgłaszają swoich problemów. Inne bariery mentalne to 

przyzwyczajenie się klientów do tego, że pomoc ma być finansowa, a nie innego rodzaju.  

 

Tutaj chodzi też o mentalność samych ewentualnych beneficjentów, odbiorców naszego 

Modelu. Oni mentalnie nie chcą. Przygotowani są na odbiór świadczeń pieniężnych. My 

będziemy do nich docierać i jedna, druga, trzecia rodzina może nam odmówić, bo nie będzie 

widziała problemów. Mimo tego, że pracownicy socjalni wchodzą w środowisko, starają się 

uświadomić rodzinie, że pomimo otrzymania pomocy finansowej, rodzina ta do nas po jakimś 

czasie wraca z tym samym problemem.  

(Pracownik socjalny, OPS,  województwo lubelskie) 
 

 

Bariery organizacyjne i prawne lezą po stronie instytucji. Wcześniej, w raporcie, 

wspominano już o utrudnieniach związanych z regulacjami RODO. Podobne utrudnienia 

dotyczą także sformalizowania kooperacji (m.in. w Cycowie). 

 

To było założenie, które sobie tworzyliśmy (…) w głowie. Bo jeżeli chodzi o współpracę 

kooperację, bo to sama nazwa sugeruje wzmocnienie tej współpracy.  Ja to brałam bardziej 

pod względem prawnym, że będą uregulowania, które ułatwią na przykład komunikację 

pomiędzy instytucjami, że nie będziemy szli w takiej relacji wyłącznie formalnej. (Obecnie- 

red.) musi być pismo, musi być wszystko prawnie sformalizowane.  

(Pracownik socjalny, OPS, województwo lubelskie) 
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Ponadto problemy organizacyjne wynikają z deficytu czasu i finansów, bowiem każdy z 

członków PZK pracuje zawodowo, a pracę w PZK wykonuje z reguły po godzinach i za 

darmo. Członkowie PZK są przeciążeni pracą i przemęczeni.  

 

Na początku jak wychodził projekt myśleliśmy, że to zacznie się wcześniej, że będziemy mieli 

dużo czasu, bo tam było gwarantowane półtora roku. Ale jak zwykle formalności skróciły nam 

ten czas, bo tam różne rzeczy się działy (…) teraz zaczynamy i znowu ten czas nam się skrócił, 

bo koniec kwartału, koniec roku w pracy. To są dodatkowe obowiązki. Do tego inne 

obowiązki związane z pracą, takie nieprzewidziane, zawsze coś się znajdzie. 

(Pracownik socjalny, województwo lubelskie) 

 

Nie zawsze możemy odejść ze swojego stanowiska pracy i przez to jest bardzo ciężko. Czasem 

człowiek siedzi tutaj, a jest cały czas wzywany do swoich obowiązków, nie możemy się 

wyłączyć od spraw zawodowych w danej chwili, żeby wejść głęboko w ten projekt. Ale też 

wszystkiego byśmy nie przewidzieli (…) Wiemy, że są takie terminy, które są niesprzyjające. 

Na przykład koniec kwartału w pomocy społecznej, czy koniec roku już na pewno jest 

niesprzyjający. 

(Przedstawiciel PCPR w Łęcznej, województwo lubelskie ) 

 

Z każdym rokiem zwiększa się ilość tej pracy (…) Z każdym rokiem coraz to więcej tej 

papierologii, że tak powiem paskudnie (cytat dosłowny -red.). W małym ośrodku wszystko 

spada na kierownika, kadra, sprawozdania i tak dalej. Jeżeli jeszcze jest w miarę dobra ta 

współpraca kierownika z pracownikami dobrze się układa, to są osoby, które zrobią 

sprawozdanie, ale no różne są sytuacje. 

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie) 

 

Kolejnym problemem organizacyjnym jest częsta rotacja specjalistów zaangażowanych 

w projektowanie i konsultowanie Modelu. Bariera ta została już opisana wcześniej. Inna 

barierą jest brak liderów (rozumianych, jako instytucje bądź konkretne osoby). 

Problemy prawno-organizacyjne wynikają wprost z różnych zakresów uprawnień  

i kompetencji poszczególnych instytucji. 

 

Instytucje, które do tej pory nie mają nic wspólnego powiedzą, no słuchajcie my mamy swoje 

zadania napisane w ustawie.  

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie) 

 

Problemem organizacyjnym jest również nieznajomość (niezrozumienie) Modelu przez 

członków PZK. Partycypacyjny charakter Modelu mógł zasugerować przedstawicielom 
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poszczególnych gmin, że to właśnie ich pomysły i rozwiązania znajdą się w Modelu. Zarazem 

uczestnictwo w projekcie wielu zróżnicowanych gmin z różnych województw wywołało 

konieczność stworzenia rozwiązań kompromisowych, które nie do końca pokrywają się z 

oczekiwaniami PZK. Ponadto problemem organizacyjnym jest zbyt napięty harmonogram 

realizacji projektu. 

 

Uczestniczyłam w konstruowaniu tego Modelu przez pół roku, powiedzmy od drugiego 

półrocza 2018 roku. W moim odczuciu ten Model nie jest łatwy (…) 

(Pracownik PCPR województwo lubelskie) 

 

Jeśli chodzi o sam konstrukt teoretyczny, no to dla mnie on się składa z tych poszczególnych 

elementów, nad którymi pracowaliśmy, tj. nad opracowaniem koszyka usług dla każdej z 

gmin, (…) poszukiwaniem kontaktów między poszczególnymi jednostkami pomocy.  

(Psycholog, PCPR, województwo lubelskie) 

 

Mieliśmy przykre doświadczenia  (z realizacją projektu- red.) w pierwszym etapie (Kamieniu 

Milowym) i chcielibyśmy uniknąć ich w drugim, ale robi nam się tak samo. 

(Pracownik socjalny, OPS, województwo lubelskie)  

 

Może jakby się rozciągnęło w czasie, to by łatwiej było. 

(Przedstawiciel Domu Kultury, województwo lubelskie) 

 

Z barierami organizacyjnymi łączą się również problemy finansowe. Poza opisanym już 

zjawiskiem pracy w PZK „w charakterze wolontariuszy” respondenci podkreślali, ze nie mają 

środków finansowych na promocję projektu. 

 

Na promocję Modelu nie mamy finansów. Nawet dla mieszkańców. To by było też fajne, żeby 

coś tu mieć. Wszystko rozmywa się o brak finansów. Bo zresztą wszędzie, w każdych (we 

wszystkich red.) chyba gminach pomoc społeczna to jest taką kulą u nogi. Naszym włodarzom 

wydaje się, że my nic tam nie robimy, tylko wydajemy pieniądze 

(Kierownik GOPS, województwo lubelskie) 

 

Dodatkowa praca, bez dodatkowego wynagrodzenia, to jest i to się podnosiło wielokrotnie na 

spotkaniach. Tak jak ktoś powiedział, nie będą nam kolejnych zespołów dokładać, bo 

wiadomo istnieje zespół interdyscyplinarny, do spraw przeciwdziałania przemocy rodzinie, 

powstanie znowu jakiś zespół partnerski, zespół kooperacji. Stało się to modne, na pewno 

potrzebne, ale wiąże się to też z ograniczeniami, bo jednostki nie będą oddelegowywać tak 

pracowników bez jakiś dodatkowych środków (…) Wszystko się rozegra jak będziemy mieć 
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zdiagnozowane rodziny, wymyślimy dla nich ten projekt socjalny, i wtedy będziemy wiedzieli, 

czy to jest dużo pieniążków czy nie. 

(Pracownik socjalny, OPS, województwo lubelskie ) 

 

Spośród badanych gmin jedynie respondenci z Leśniowic stwierdzili, że projekt 

„Liderzy Kooperacji” został dobrze przygotowany i „zabezpieczony” pod względem: 

organizacyjnym, merytorycznym i finansowym. 

 

Jeżeli będziemy realizowali harmonogram tego projektu to wszystko mamy zabezpieczone. 

Mamy szkolenia, mamy wizyty studyjne i warsztaty, więc projekt nam to zapewnia.  

(Pracownik PUP, województwo lubelskie) 

 

 W finansach to ja, że tak powiem to nie biorę udziału, bo my robimy swoje. To jest wszystko 

zabezpieczone.  

(Pracownik PCPR, województwo lubelskie) 

 

Nie wiemy, jakie są te finanse przeznaczone na ten projekt. Wiemy tylko, że każda rodzina 

dostanie wsparcie. Wsparcie w takiej wyższej kwocie. No i zobaczymy jak to będzie 

funkcjonowało. W tej chwili to nie widzimy jakichś takich barier finansowych.  

(Pracownik Wydziału Oświaty, PCPR, województwo lubelskie) 

 

Z problemami finansowymi i organizacyjnymi łączą się bariery kadrowe. Braki 

kadrowe dotyczą przeważnie prawników i w przypadku każdej gminy – psychologów.  

 

(…) Specjaliści życzą sobie określone kwoty i nie będą uprawiać wolontariatu” 

(Kierownik OPS, województwo lubelskie) 

 

Trudno w takim ośrodku (OPS red.), jeżeli ja mam przykładowo sześciu pracowników 

socjalnych (…) Trafia się na przykład tak, jakiś okres, kiedy jest „wylęgarnia” przemocy - 

zdarzają się takie rzeczy (…) Policja do mnie kiedyś dzwoni i mówi, że im potrzebny jest na 

już psycholog. No ludzie! Skąd ja mam tego psychologa wziąć! 

(Kierownik OPS, województwo lubelskie) 

 

Psycholog powinien być w policji i w Urzędzie Gminy. Ja jestem sama za tym, aby był w 

urzędzie gminy.  

(Radna Gminy, województwo lubelskie) 

Deficyty kadrowe dotyczą także opiekunek środowiskowych. Badani liczą, że deficyty 

te zostaną zniwelowane za pośrednictwem mobilnych doradców i specjalistów z ROPS. 
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Jest obawa taka, bo na terenie gminy jest bardzo dużo osób, które chcą mieć świadczone 

usługi opiekuńcze. No, ale jesteśmy tutaj zamknięci - tutaj dziewczyny stają na rzęsach, aby 

pozyskać opiekunki. Czyli mamy bardzo wąski krąg osób, które będą chciały wejść do danej 

osoby i świadczyć jej usługi opiekuńcze. No i dlatego tutaj obawiam się, że jeżeli wyjdziemy i 

znajdziemy pięć osób 60+ z niepełnosprawnościami i będziemy chcieli z tego projektu im 

zapewnić usługi opiekuńcze, to my, jako gmina nie poradzimy sobie że znalezieniem 

pracowników. No, ale tutaj nam wejdzie ROPS z pomocą, więc może oni ściągną (tych 

pracowników -red.) Może będzie opiekunka, tylko pytanie, czy jeśli oni nam kogoś ściągną, to 

pytanie czy ta osoba będzie chciała przyjechać. 

(Pracownik administracyjny, OPS, województwo lubelskie) 

 

Ponadto, w poszczególnych gminach złaszono także inne problemy i bariery 

utrudniające kooperację. W Wólce są to problemy lokalowe, a w Konopnicy – brak lidera 

kooperacji oraz utrudnienia w mobilności pracowników socjalnych. 

 

(…) Właśnie ta mobilność jest taka ważna, bo w większości ośrodków to auto jest ważne, czyli 

„dojechanie od punktu A do punktu B”. Nie tylko komunikacja interpersonalna jest ważna, 

ale w ogóle komunikacja, czyli łączność. 

(Pracownik PCPR, województwo lubelskie ) 

  

III Wnioski z badań 

Zaprezentowany raport jest syntezą sześciu raportów szczegółowych z badań w 

gminach województwa lubelskiego: Cyców w powiecie łęczyńskim, Konopnica w powiecie 

lubelskim, Leśniowice w powiecie chełmskim, Spiczyn w powiecie łęczyńskim, Tomaszów 

Lubelski w powiecie tomaszowskim oraz Wólka w powiecie lubelskim. 

W wyniku syntezy nadmienionych badań wyodrębniono następujące wnioski 

końcowe: 

1) W dniu badania poziom poziomu przygotowania Partnerskich Zespołów Kooperacji 

(PZK) w badanych gminach był niewystarczający do wdrażania Modelu Kooperacji. 

Członkowie PZK nie znali Modelu, jago założeń i narzędzi. Pewną, aczkolwiek 

fragmentaryczną, wiedzę miały wyłącznie osoby zaangażowane wcześniej w I Kamień 

Milowy projektu „Liderzy Kooperacji” oraz najbardziej doświadczeni pracownicy 

socjalni. Tylko nieliczne osoby uczestniczyły w sesji coachingowej, a nikt z 

Tomaszowa Lubelskiego nie uczestniczył jeszcze w tzw. Szkole Kooperacji. 

2) Członkowie badanych PZK wyraźnie określili główne potrzeby, których zaspokojenie 

ułatwiłoby im testowanie Modelu czy szerzej – kooperację międzyinstytucjonalną. 

Pierwszym oczekiwaniem jest wyłonienie lub wskazanie lidera PZK. Drugim 

oczekiwaniem jest stopniowe włączanie kolejnych instytucji do PZK. Badani sądzą, że 
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podstawy kooperacji zostały już wypracowane w I Kamieniu Milowym. Obecnie 

bazując na tych podstawach należy dołączać do kooperacji kolejne instytucje. Trzecim 

oczekiwaniem jest promowanie projektu zarówno wśród mieszkańców, jak i wśród 

instytucji. Kolejną potrzebą jest sformalizowanie kooperacji i ochrona prawna decyzji 

podejmowanych przez poszczególne PZK (np. w kontekście przetwarzania danych 

osobowych klientów). Wszystkie gminy borykają się z brakami kadrowymi. Brakuje 

głównie psychologów, a w mniejszym stopniu prawników i opiekunek 

środowiskowych. Cześć deficytów kadrowych niwelują powiatowe centra pomocy 

rodzinie (PCPR), ale potrzeby są znacznie większe niż oferowane przez PCPR 

wsparcie.  

3) Należy podkreślić, że badane gminy bardzo dobrze zrealizowały założenia I Kamienia 

Milowego projektu „Liderzy Kooperacji”. W każdej z gmin powstał Partnerski Zespól 

Kooperacji (PZK). Zespoły te tworzono początkowo w wąskim gronie instytucji,  

w których centralną i integrującą rolę pełniły i nadal pełnią ośrodki pomocy 

społecznej (OPS/GOPS). Następnie do współpracy w ramach PZK lub poza zespołem 

zaczęły przyłączać się inne instytucje np. organizacje pozarządowe. W okresie 

realizowanych badań jedynie w jednej gminie instytucja ochrony zdrowia 

zdecydowała się na współpracę z PZK, a szczątkowa była współpraca badanych PZK 

z sądami rejonowymi i parafiami (do współpracy stopniowo włączają się księża, ale 

nie robią tego rady parafialne). Gminne PZK wytworzyły silne sieci nieformalnych 

relacji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji. Ich członkowie znają 

się osobiście i bardzo sprawnie współpracują. Kontakty mają najczęściej charakter 

rozmów telefonicznych lub osobistych spotkań. 

4) Członkowie PZK w badanych gminach najczęściej nie są wynagradzani za prace  

w zespole. Wyjątek stanowią nieliczni animatorzy kooperacji z PCPR, którzy etatowo 

zajmują się wyłącznie wdrażaniem Modelu kooperacji w poszczególnych gminach. 

Poszczególni animatorzy z powiatów mają pod swoja pieczą więcej niż jedną gminę, 

co znacznie utrudnia wdrażanie Modelu. 

5) W dniu badania jedynie członkowie PZK ze Spiczyna byli pewni, że testowany Model 

przyniesie oczekiwane rezultaty. Przedstawiciele pozostałych gmin byli bardzo 

ostrożni w swoich prognozach. Podkreślali oni jednak, że będą rozwijać kooperację 

bez względu na potencjalny sukces czy też porażkę wdrażanego Modelu. Jedynie 

osoby z Leśniowic wyrażały przekonanie, że Model kooperacji jest jednym z wielu 

realizowanych przez gminy projektów, ale oni również dostrzegają zalety kooperacji 

międzyinstytucjonalnej i zamierzają ją zacieśniać w przyszłości.  

6) Główną zaletą kooperacji jest uzupełnianie się kompetencji i uprawnień 

poszczególnych instytucji (efekt synergii). Dzięki temu problemy osób lub rodzin 
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znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej mogą być w opinii badanych 

rozwiązywane szybciej i skuteczniej.  

7) Na obecnym etapie członkowie PZK w badanych gminach oczekują wsparcia 

merytorycznego (szkoleń, coachingu i doradztwa). Oczekują także wsparcia 

finansowego nie tylko na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w tworzenie i 

testowanie Modelu, ale także na promocję i informowanie mieszkańców gmin oraz 

członków innych instytucji i organizacji o Modelu kooperacji i jego zaletach. Model 

zawiera szereg narzędzi, które badanym członkom PZK nie są znane (np. kalkulator 

kosztów zaniechania) lub też obecnie nie działają w sposób zadowalający (np. 

platforma kooperacji). 

8) We wszystkich gminach na koniec pierwszego etapu projektu (I Kamienia Milowego) 

została przeprowadzona inwentaryzacja zasobów pomocy społecznej. Poza 

określeniem dostępnych i deficytowych zasobów stworzono właściwe dla każdej z 

gmin tzw. koszyki usług społecznych. 

9) Badani wskazali na szereg barier związanych ze skuteczną kooperacją 

międzyinstytucjonalną w ramach szeroko rozumianej polityki społecznej. Cześć z tych 

barier znajduje się po stronie klientów ośrodków pomocy społecznej. W dalszym 

ciągu klienci oczekują wsparcia finansowego, a nie merytorycznego. Wysoki stopień 

kontroli społecznej w środowisku wiejskim oraz społeczne przyzwolenie na 

zachowania patologiczne (jak nadużywanie alkoholu przez mężczyzn) powodują, że 

dotarcie z pomocą do osób lub rodzin wymagających takiej pomocy jest bardzo 

trudne. Pozostałe bariery maja podłoże organizacyjne, prawne lub finansowe. 

Wyrażają się one m.in. w: braku sformalizowania kooperacji, braku funduszy na 

opłacenie pracy członków PZK, braku specjalistów, przeciążeniu pracą osób 

zaangażowanych w tworzenie systemu kooperacji w gminach. Osoby te pracują w 

swoich instytucjach, a kooperację organizują najczęściej w czasie wolnym.  

10) Tworzony i przygotowany do testowania Model ma charakter partycypacyjny. 

Oznacza to, że uwzględniono w nim potrzeby i pomysły przedstawicieli wielu gmin. 

Zróżnicowana specyfika każdej gminy spowodowała, że w konsekwencji powstał 

Model bardzo ogólny, lub, jak go określili niektórzy respondenci: „trudny6”, „zbyt 

naukowy7 itd. Model ten z pewnością pozostanie bardzo ogólny, ale wypracowane w 

nim narzędzia i procedury postępowania będą użyteczne w każdej gminie. Taki jest 

cel, do którego konsekwentnie dążą wszystkie osoby zaangażowane w projekt. 

Rekomenduje się: 

                                                           
6 Respondent z PZK z Cycowa 
7 Respondent z PZK w z Tomaszowa Lubelskiego 
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1) Gruntowne przeszkolenie wszystkich członków PZK w badanych gminach z zakresu 

założeń, procedur i narzędzi Modelu, a także dopracowanie narzędzi do pełnej 

funkcjonalności i zgodności z prawem o ochronie danych osobowych.  

2) Uwzględnienie wszystkich uwag i wniosków, jakie powstaną po testowaniu Modelu 

we wszystkich gminach.  

3) Skupieniu się bardziej na zasadzie tzw. „jednego okienka”, tak by wykluczyć 

niekomfortowe i krępujące spotkania rodzin z liczną grupą przedstawicieli wielu 

instytucji. Idea jednego okienka pozwoliłaby przedstawicielom wszystkich instytucji 

na monitorowanie każdej ze spraw dotyczących wsparcia osób lub rodzin oraz za 

pośrednictwem koordynatora lub lidera stopniowe włączanie się do konkretnych 

spraw kolejnych instytucji. Sprawę taką można by było zgłosić do dowolnej instytucji 

lub organizacji współpracującej z PZK. Informacje o niej otrzymałby 

lider/koordynator kooperacji, który następnie informowałaby właściwe instytucje i 

koordynował ich działania. 

4) Stworzenie lub adoptowanie np. z Drohiczyna (na Podlasiu) rejestru dobrych praktyk 

współpracy międzyinstytucjonalnej, a następnie upowszechnianie tych dobrych 

praktyk wśród mieszkańców i instytucji w gminach. 

5) Zatrudnienie lub pozyskanie usług: psychologów, prawników, pedagogów szkolnych 

oraz opiekunek środowiskowych. Nawiązanie ścisłej współpracy z instytucjami 

ochrony zdrowia oraz sądami. 

 


