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Wprowadzenie 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie drugiego etapu badań przeprowadzonych w sześciu 

gminach wiejskich województwa podkarpackiego, wśród przedstawicieli instytucji 

pomocowych oraz podmiotów integracji społecznej działających na poziomie gminnym 

i powiatowym tychże jednostek. 

Badania prowadzone były w lipcu i sierpniu 2019 roku w ramach drugiego etapu realizacji 

projektu „Liderzy kooperacji”. Projekt zakłada wypracowanie zasad efektywnej współpracy 

pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk 

sektorowych, istotnych z punktu widzenia problemów mieszkańców obszarów wiejskich na 

terenie makroregionu i państwa. 

Projekt partnerski „Liderzy kooperacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt realizowany jest 

przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentujący 

województwo podkarpackie oraz Partnerów – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w 

Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 

Warszawie. 

Celem badań było zebranie informacji na temat poziomu przygotowania podmiotów 

Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK) do wdrażania modelu i oczekiwań wobec modelu, 

możliwości wdrożenia modelu oraz sposobu wykorzystania zasobów i narzędzi z modelu 

kooperacji. 

Problemy badawcze, które przekładają się na podstawowe cele badania, i na które zwrócono 

szczególną uwagę podczas wywiadów grupowych przedstawiają się następująco: 

• jaki jest poziom przygotowania podmiotów PZK do wdrażania modelu, 

• jakie są oczekiwania przedstawicieli badanych instytucji dotyczące współpracy 

podmiotów w modelu kooperacji, 
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• jakie możliwości dostrzegają badani w zakresie wdrożenia modelu kooperacji na rzecz 

rodzin i osób z określonym typem trudności, 

• jakie są zasoby w zakresie kooperacji podmiotów powiatowych i gminnych różnych 

sektorów działających na rzecz rodzin, 

• jak przedstawiają się bariery utrudniające kooperację w środowisku wiejskim na rzecz 

rodzin i osób przeżywających trudności, 

• jakie mogą być sposoby wykorzystania zasobów, w tym narzędzi z modelu 

kooperacji? 

 

Nota metodologiczna 

Badanie zostało przeprowadzone metodą jakościową za pomocą techniki zogniskowanego 

wywiadu grupowego. Wywiad grupowy zogniskowany (ang. FGI – Focus Group Interview) jest 

to jest to swobodna rozmowa w atmosferze zbliżonej do maksymalnie komfortowej. 

Dyskusja taka prowadzona jest przez specjalnie przeszkolonego moderatora, na podstawie 

scenariusza, stanowiącego standaryzowaną listę obszarów tematycznych badania, który 

wcześniej został przedstawiony Zleceniodawcy do akceptacji. 

Główną zaletą zogniskowanych wywiadów grupowych jest synergia, jaka wytwarza się 

pomiędzy członkami grupy badanej (liczącej zazwyczaj od 7 do 9 osób). W toku 

nadzorowanej przez moderatora dyskusji respondenci, wyszukując argumentację dla 

poparcia stawianych przez siebie tez, prowokują poniekąd wzajemnie większą otwartość, a 

badaczom dają dostęp do rzeczywistych pobudek postępowania czy opinii na dany temat. 

Badanie przeprowadzone zostało w następujących 6 gminach wiejskich województwa 

podkarpackiego: 

 Krempna, 

 Ostrów, 

 Przeworsk, 

 Świlcza, 
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 Trzebownisko, 

 Zarzecze. 

 

Uczestnicy badania 

W badaniu, które zostało przeprowadzone w gminach wiejskich województwa 

podkarpackiego uczestniczyły łącznie 54 osoby. Respondenci reprezentowali następujące 

instytucje: 

 gminne ośrodki pomocy społecznej, 

 powiatowe centra pomocy rodzinie, 

 ośrodki interwencji kryzysowej, 

 środowiskowe domy samopomocy, 

 komendy policji, 

 zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 szkoły, 

 stowarzyszenia, 

 rady gmin, 

 rady powiatów. 

 

Charakterystyka osób badanych została zamieszczona w Tabeli 1. 

Tabela 1. Lista osób uczestniczących w badaniach fokusowych 

L.p. Gmina Powiat Instytucja Stanowisko 

1.1. Krempna jasielski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krempnej 

kierownik 

1.2. Krempna jasielski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krempnej 

pracownik socjalny 

1.3. Krempna jasielski Powiatowe Centrum Pomocy specjalista pracy 
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Rodzinie w Jaśle z rodziną 

1.4. Krempna jasielski Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Jaśle 
(w strukturach PCPR w Jaśle) 

pracownik OIK, 
animator 
z ramienia powiatu 

1.5. Krempna jasielski Zespół Interdyscyplinarny 
w Krempnej 

członek ZI 

1.6. Krempna jasielski Stowarzyszenie „Dla 
Równości” w Draganowej 

członek 
stowarzyszenia 

1.7. Krempna jasielski Szkoła Podstawowa 
w Krempnej 

pedagog szkolny 

2.1. Ostrów ropczycko-
sędziszowski 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrowie 

kierownik 

2.2. Ostrów ropczycko-
sędziszowski 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrowie 

pracownik socjalny 

2.3. Ostrów ropczycko-
sędziszowski 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrowie 

asystent rodziny 

2.4. Ostrów ropczycko-
sędziszowski 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ropczycach 

pracownik socjalny 

2.5. Ostrów ropczycko-
sędziszowski 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ropczycach 

pracownik PCPR 

2.6. Ostrów ropczycko-
sędziszowski 

Komenda Powiatowa Policji 
w Ropczycach 

dzielnicowy 

2.7. Ostrów ropczycko-
sędziszowski 

Rada Powiatu Ropczycko-
Sędziszowskiego 

radny powiatu 

3.1. Przeworsk przeworski Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Przeworsku 

dyrektor 

3.2. Przeworsk przeworski Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Przeworsku 

pracownik socjalny 

3.3. Przeworsk przeworski Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Przeworsku 

pracownik socjalny 

3.4. Przeworsk przeworski Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Przeworsku 

pracownik PCPR 

3.5. Przeworsk przeworski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przeworsku 

dyrektor 
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3.6. Przeworsk przeworski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przeworsku 

pracownik socjalny 

3.7. Przeworsk przeworski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przeworsku 

pracownik GOPS 

4.1. Świlcza rzeszowski Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rzeszowie 

dyrektor 

4.2. Świlcza rzeszowski Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rzeszowie 

pracownik socjalny 
i animator 
z ramienia powiatu 

4.3. Świlcza rzeszowski Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rzeszowie 

pedagog 

4.4. Świlcza rzeszowski Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rzeszowie 

specjalista pracy 
z rodziną 

4.5. Świlcza rzeszowski Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Górnie 

pracownik OIK 

4.6. Świlcza rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świlczy 

dyrektor 

4.7. Świlcza rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świlczy 

pracownik socjalny 
i animator gminny 

4.8. Świlcza rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świlczy 

pracownik socjalny 
i kierownik 
wypożyczalni 
sprzętu 
rehabilitacyjnego 

4.9. Świlcza rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świlczy 

pracownik socjalny 

4.10. Świlcza rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świlczy 

pracownik socjalny 

4.11. Świlcza rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świlczy 

pracownik socjalny 

4.12. Świlcza rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świlczy 

starszy pracownik 
socjalny 

4.13. Świlcza rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świlczy 

specjalista pracy 
socjalnej 

4.14. Świlcza rzeszowski Radę Gminy Świlcza radny gminy 
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4.15. Świlcza rzeszowski Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

członek GKRPA 

5.1. Trzebownisko rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebownisku 

kierownik 

5.2. Trzebownisko rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebownisku 

pracownik socjalny 

5.3. Trzebownisko rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebownisku 

pracownik socjalny 

5.4. Trzebownisko rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebownisku 

pracownik socjalny 

5.5. Trzebownisko rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebownisku 

pracownik socjalny 

5.6. Trzebownisko rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebownisku 

pracownik socjalny 

5.7. Trzebownisko rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebownisku 

pracownik socjalny 

5.8. Trzebownisko rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebownisku 

asystent rodziny 

5.9. Trzebownisko rzeszowski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebownisku 

asystent rodziny 

5.10. Trzebownisko rzeszowski Zespół Szkół w Łukawcu dyrektor 

6.1. Zarzecze przeworski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zarzeczu 

kierownik 

6.2. Zarzecze przeworski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zarzeczu 

pracownik socjalny 

6.3. Zarzecze przeworski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zarzeczu 

pracownik socjalny 

6.4. Zarzecze przeworski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zarzeczu 

pracownik socjalny 

6.5. Zarzecze przeworski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zarzeczu 

pracownik socjalny 

6.6. Zarzecze przeworski Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zarzeczu 

asystent rodziny 
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6.7. Zarzecze przeworski Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Zalesiu 

kierownik 

6.8. Zarzecze przeworski Zespół Szkół w Zarzeczu pedagog szkolny 

 

Poziom przygotowania podmiotów PZK do wdrażania modelu kooperacji  

Pierwsza część wywiadów grupowych została poświęcona diagnozie obecnego stanu 

współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami pomocowymi oraz ocenie ich stopnia 

przygotowania do wdrożenia modelu kooperacji. 

Na początku uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie, czy w ciągu ostatniego roku coś się 

zmieniło w ich relacjach, jeśli chodzi o współpracę różnych instytucji na terenie gminy 

i powiatu. Następnie dyskusji poddany został poziom przygotowania instytucji do wdrażania 

modelu oraz ewentualne dodatkowe działania potrzebne, aby to przygotowanie zwiększyć. 

Uczestnicy badania w niemal wszystkich gminach podkreślali, że w ciągu ostatniego roku 

nastąpiła bardzo duża zmiana w charakterze relacji pomiędzy przedstawicielami 

poszczególnych instytucji pomocowych, w szczególności zacieśnienie kontaktów, a przy tym 

skrócenie dystansu pomiędzy osobami, które miały okazję poznać się osobiście.  

Inaczej podchodzimy do siebie, bezpośrednio a nie służbowo. To jest ta 

pierwsza, zasadnicza zmiana (…). Mamy poczucie większego zacieśnienia więzi. 

~ FGI Świlcza 

Dzięki udziałowi w projekcie współpraca układa się coraz lepiej, kontakty stały się łatwiejsze 

i mniej sformalizowane, a także wzrosło zaufanie pomiędzy poszczególnymi osobami 

tworzącymi zespoły. 

Na pewno są mniej sformalizowane te kontakty. Bo, jeżeli się już ludzie znają 

(…) powstaje poczucie takiego bezpieczeństwa i zaufania między nami. Więc na 

pewno łatwiej jest we współpracy na poziomie takiej konkretnej rodziny, czy 

gdy robimy jakiś plan pomocy. Dużo łatwiej jest. Łatwiej się rozmawia, jak 
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wiem, że ktoś nie wyśmieje moich planów w stosunku do rodzin. Nikt mnie nie 

wyśmieje, bo znam osoby. 

~ FGI Krempna 

Zacieśnienie relacji nastąpiło przede wszystkim pomiędzy poszczególnymi gminnymi 

ośrodkami pomocy społecznej a powiatowymi centrami pomocy rodzinie – zarówno na 

poziomie instytucjonalnym, jak i personalnym. Dzięki temu pracownikom tych instytucji 

łatwiej jest rozmawiać o różnych problemach i sytuacjach zawodowych, a także wymieniać 

się doświadczeniem i wiedzą. 

Rozmawiamy o naszych problemach z koleżankami, one ze swojej strony, jak to 

widzą, my ze swojej. To zawsze jakieś tam większe możliwości na pewno daje. 

Większe perspektywy pomocy. 

~ FGI Ostrów 

Przedstawiciele instytucji gminnych dostrzegli zadowolenie z częstszych wizyt pracowników 

PCPR na ich terenie i możliwości poznania przez nich zasobów pomocowych gminy oraz 

działających w niej instytucji, m.in. Caritas czy stowarzyszeń. 

Rzeczywiście model otworzył takie drzwi, które, powiedzmy nie to, że były 

zamknięte, tylko pozwoliły na poznanie osób i poznanie tutaj poszczególnych 

instytucji. Pozwoliło nam na poznanie pewnych zasobów danej gminy. 

~ FGI Świlcza 

Respondenci wskazywali ponadto, że sam udział w projekcie sprawił, że oni, jako 

przedstawiciele odrębnych instytucji, zaczęli się lepiej wzajemnie poznawać i zdecydowanie 

częściej spotykać. Współpraca przestała mieć charakter anonimowy. 

Wyjątek stanowi gmina Trzebownisko, która przystąpiła do projektu z chwilą rozpoczęcia 

II kamienia milowego modelu kooperacji, a przedstawiciele działających na jej terenie 

instytucji dopiero zapoznali się z głównymi zasadami modelu, dlatego też trudno mówić o ich 

stopniu przygotowania do jego wdrożenia czy zmianie wzajemnych relacji na przestrzeni 

ostatniego roku. 
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Większych zmian w charakterze wzajemnych relacji nie dostrzeżono również w gminie 

Przeworsk. Jako powód uczestnicy podkreślali wielkość instytucji, w których wszyscy od 

dawna się znają i spotykają w różnych sytuacjach – jeśli uznają takie spotkanie za zasadne. 

Jedyne, co się zmieniło, zdaniem jednej z uczestniczek, to częstotliwość spotkań, która 

wzrosła dzięki wprowadzaniu projektu. 

Jak jest potrzeba i mamy taką potrzebę, to kontaktujemy się. Natomiast, tutaj 

to jest to małe środowisko. Tutaj więc te instytucje, ci ludzie się znają. Jak się 

dłużej pracuje, to między sobą ta współpraca jest. 

~ FGI Przeworsk 

Następnie dyskusji poddany został poziom i zakres przygotowania instytucji do wdrażania 

modelu oraz ewentualne dodatkowe działania potrzebne, aby to przygotowanie zwiększyć. 

Opinie respondentów na temat ich stopnia przygotowania są podzielone – w części gmin 

członkowie zespołów są pełni energii i deklarują pełne przygotowanie do wdrażania modelu, 

w innych gminach pojawiają się obawy i niepewności z tym związane. 

Dominujące w większości gmin przekonanie o wystarczającym stopniu swojego 

przygotowania do wdrażania modelu związane jest z dużym doświadczeniem zawodowym 

członków zespołów i tym, że są w swojej roli profesjonalistami. 

Jako profesjonaliści, jesteśmy przygotowani. Natomiast współpraca kilku 

instytucji zweryfikuje być może jeszcze lepszą pomoc na rzecz danej rodziny czy 

jednostki. 

~ FGI Zarzecze 

Zdanie takie wyrażały w szczególności osoby, które przeszły cały proces przygotowania 

modelu i są od samego początku zaangażowane w projekt. 

Wydaje mi się, że już na tym pierwszym etapie tego projektu, wystarczająco 

dobrze mieliśmy możliwość się zapoznać z tym modelem, z teorią, z 

założeniami, z celami. Teraz, wiadomo, trzeba to będzie uruchomić w praktyce. 

~ FGI Krempna 
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Podkreślano przy tym głównie wysoką wartość nastawienia modelu na współpracę pomiędzy 

poszczególnymi instytucjami i dostrzeżenie faktu, że to ludzie tworzą te instytucje. 

Współpraca przyniesie realną pomoc wskazanym rodzinom, ponieważ członkowie zespołu 

będą dokładnie wiedzieli, do kogo mogą się w danej sytuacji zgłaszać i z kim skontaktować; 

która instytucja ma jakie umocowania prawne dotyczące zarówno udzielania pomocy, jak też 

przekazywania dalej informacji oraz możliwości wnioskowania o pomoc do innych instytucji. 

Niezwykle istotne dla gotowości podjęcia pracy w nowym modelu, przez uczestników 

badania jest też to, że standardy modelu zostały oddolnie wypracowane przez nich samych, 

a nie „narzucone” z góry. 

Wcześniej były jakieś narzucone standardy pracy. Były wypracowane narzędzia, 

metody. I my jako pracownicy musieliśmy się do tego dostosować. A tutaj, w 

tym pierwszym etapie, to my wypracowaliśmy ten model. 

~ FGI Świlcza 

Na gotowość do szybkiego wdrożenia modelu wpływa też fakt, że jest on dobrze opisany 

oraz bardzo pozytywnie odbierany w zakresie odbiurokratyzowania współpracy i wskazania 

idei, w myśl której nad problemem danej rodziny specjalista nie będzie musiał pracować 

sam, lecz także przez pryzmat doświadczenia innych osób. 

Co daje ten model, to daje nam możliwość nie pracować samemu. Czyli, 

możemy korzystać z zasobów innego specjalisty, innego pomysłu, zobaczyć 

sprawę z drugiej strony, trochę wyjść z rutyny. Pomyśleć na przykład o 

zasobach rodziny, nie tylko skupiać się na tym, co jest trudne. Dzięki temu, 

możemy iść do przodu. 

~ FGI Świlcza 

O daleko posuniętym stanie przygotowań do wdrożenia modelu w większości gmin świadczy 

również fakt, że w wielu z nich wstępnie wytypowane już zostały rodziny, które przystąpią do 

testowania modelu. Niektóre z nich już wstępnie zadeklarowały gotowość do wzięcia udziału 

w testowaniu. 
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To będzie tak, że na przyszłym spotkaniu myślę, że wszyscy usiądziemy 

i pomyślimy jeszcze o innych rodzinach. Pewnie będzie ich więcej niż do tej 

pory. Na razie mamy trzy rodziny. Chociaż, doszła nam dzisiaj czwarta osoba, 

senior. 

~ FGI Krempna 

Wśród niektórych badanych pojawiały się jednak obawy dotyczące zakresu przygotowania 

członków zespołu do wdrożenia modelu. Najczęściej przywoływana obawa związana jest ze 

współpracą z rodzinami, ponieważ na tym poziomie mogą pojawić się największe trudności. 

Niepewność jest związana z tym, czy rodziny wytypowane do testowania modelu będą 

otwarte na korzystanie z pomocy w nieco odmienionej formie. Zdaniem badanych może 

okazać się, że pomimo dużego przygotowania i ogromnych chęci, mogą one nie być 

zainteresowane taką formą pomocy. 

Ja mam jedynie obawy o udział tych rodzin. Czy te osoby (...), którymi będziemy 

miały się zająć – nie wiem jak te osoby będą z nami współpracowały, czy się 

otworzą, czy będzie to trudne, czy uda nam się te osoby zaangażować i na ile te 

osoby zechcą z nami współpracować. To budzi takie moje obawy. 

~ FGI Przeworsk 

Niektórzy obawiają się również niepowodzenia spowodowanego obowiązującymi 

regulacjami prawnymi, które pomimo dużej chęci pomocy, mogą ich ograniczyć w jakimś 

zakresie.  

Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że jeżeli mówimy o opracowaniu jakichś 

modeli, czy coś takiego, to fajnie byłoby jakby udało się opracować jakieś 

rozwiązania, które na tę chwilę nie istnieją, ale które kiedyś mogłyby nam 

pomóc w pracy z ludźmi. A czego się obawiam? Tego, co zwykle – ograniczeń 

prawnych, że pomimo tego, że byśmy chcieli, to czegoś się nie da, czegoś nie 

wolno, jakieś ograniczenie, termin, czas, który to wszystko hamuje.  

~ FGI Ostrów 
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Choć większość uczestników badania jest przekonana o swoim wystarczającym 

przygotowaniu do pracy modelem, dostrzegana jest jednocześnie duża wartość w zasobach i 

narzędziach modelu, które są skierowane do nich samych, w szczególności w dodatkowych 

szkoleniach, które pomogą im uporządkować dotychczasową wiedzę i zwiększą 

przygotowanie do zmierzenia się z napotkanymi trudnościami. W części gmin 

zaproponowano już nawet tematy szkoleń. 

Jeżeli chodzi o szkolenia, to już zgłaszaliśmy poprzednim razem. Ja na pewno 

jestem bardzo zainteresowana, żeby (...) [osoby] przeszkoliły z terapii 

krótkoterminowej. 

~ FGI Zarzecze 

W innych gminach rozważana jest możliwość organizacji wewnętrznych szkoleń, w ramach 

których każdy specjalista mógłby podzielić się z pozostałymi członkami zespołu swoją wiedzą 

i umiejętnościami. Duża rola szkoleń upatrywana jest w przekazywanej w ich trakcie wiedzy 

dotyczącej nowości w zakresie pracy socjalnej, w szczególności nastawionej na kwestie 

praktyczne, na przykład w formie warsztatowej. 

Oprócz szkoleń dużą rolę ogrywa zaproszenie do współpracy specjalistów, którzy mogliby 

pomagać rodzinom rozwiązywać ich problemy. 

Na pewno potrzebna będzie pomoc konkretnych specjalistów, czy nawet dla 

nas, jako dla zespołu, będzie takie szkolenie. Już mamy nawet przygotowane, 

po prostu, żeby poszerzyć naszą wiedzę, w jaki sposób można pracować z 

konkretną rodziną i co tej rodzinie możemy zaoferować. 

~ FGI Przeworsk 

Pełne przygotowanie do wdrożenia modelu wymaga ponadto, aby obecni na spotkaniu 

przedstawiciele badanych instytucji spotykali się systematycznie i dyskutowali na temat 

wypracowanej już propozycji. 
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Jak to będzie systematycznie to z miesiąca na miesiąc ta praca będzie lepsza 

i będziemy wiedzieć, na czym to wszystko polega. Teraz trudno powiedzieć jak 

to będzie, czy to przyniesie efekt, bo jest to czymś nowym. Trzeba czasu. 

~ FGI Trzebownisko 

Trudno jest wskazać jeszcze inne działania, mogące zwiększyć przygotowanie członków 

zespołów do wdrożenia modelu – pewne potrzeby mogą pojawić się już w trakcie pracy 

z wybraną rodziną. 

Wydaje mi się, że to wyjdzie w trakcie pracy z tymi poszczególnymi rodzinami, 

w trakcie całego projektu. Będziemy mieć pomysły, to będziemy zgłaszać 

zapotrzebowanie. 

~ FGI Zarzecze 

 

Oczekiwania dotyczące współpracy podmiotów w modelu kooperacji 

Kolejny blok wywiadów pogłębionych skupiony był na kwestii oczekiwań przedstawicieli 

badanych instytucji dotyczących współpracy w modelu kooperacji. Respondenci pytani byli 

o to, czego od kooperacji oczekują, a czego chcieliby uniknąć. Poruszono również wątek 

obaw badanych w związku ze współpracą oraz możliwych sposobów ich wyeliminowania, a 

także oceny użyteczności modelu. W ostatniej części tego bloku uczestnicy badania proszeni 

byli o wskazanie oczekiwań względem wojewódzkich podmiotów sektorowych (zrzeszonych 

w WZK). 

Uczestnicy badań fokusowych są przekonani, że ich relacje będą się coraz bardziej zacieśniać 

wraz z wprowadzaniem nowego modelu współpracy. Żywią też duże nadzieje, że model ten 

przyniesie wymierne skutki i stanie się wzorem postępowania w innych, podobnych 

przypadkach. 

Nowe rodziny, nowe problemy, nowe wyzwania połączą nas, będziemy razem 

współpracować. Jak się nam uda osiągnąć efekt, to będziemy się cieszyć z tego 
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powodu. I będzie to przydatny wzór, który będzie można naśladować akurat 

w tym przypadku, i w stosunku do innej rodziny zastosować. 

~ FGI Przeworsk 

Przedstawiciele badanych instytucji od współpracy oczekują przede wszystkim dobrych 

relacji o charakterze interpersonalnym, w tym wzajemnego poznania się członków zespołu, 

budowania relacji o charakterze partnerskim, braku nieporozumień, umiejętności 

wzajemnego słuchania się i wyciągania wniosków. 

Jeżeli te osoby, które zna się osobiście, są to dobre relacje, a stworzenie takiego 

zespołu też do tego prowadzi, żeby się poznać, zbudować właściwe relacje 

między instytucjami poprzez te osoby, które te instytucje reprezentują. 

~ FGI Trzebownisko 

Często powtarzającym się oczekiwaniem dotyczącym współpracy jest też otwartość 

w wymianie zdań – potrzeba dyskusji, w której obowiązuje szacunek wobec zdania czy 

poglądu innej osoby, przedstawiciela innej instytucji oraz umiejętność wypracowania 

kompromisu przez zespół stworzony z przedstawicieli różnych instytucji. 

Ważna jest też potrzeba ustalenia wspólnego celu, a jednocześnie spoglądanie na dany 

problem z różnych perspektyw i różnych punktów widzenia, przy zachowaniu określonych 

i wypracowanych wzorów współpracy. 

Takie nowe spojrzenie na problem. Już było mówione, że czasem same czegoś 

nie widzimy, a ktoś zobaczy. To też jest potrzebne. 

~ FGI Trzebownisko 

Ja chciałabym, żebyśmy się wzajemnie słuchali, żebyśmy wyciągali wnioski, 

żebyśmy mieli wspólny cel, bo to jest ważne. I żeby się coś zadziało, tak bym 

chciała, nie tylko to, że my się będziemy spotykać. (…) Chciałabym, żebyśmy 

taki rodzaj współpracy wypracowali na rzecz tych rodzin, że będzie nam się 

chciało po tym, jak się zakończy, dalej współpracować. I będziemy widzieć te 

efekty. Pomimo że z efektów na rzecz rodzin, nie będą nas rozliczać. Ale, 
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chcielibyśmy, żeby był widoczny efekt pracy na rzecz rodziny. Pomimo, że coś 

się może nie udać. Ale, żebyśmy to widzieli. 

~ FGI Zarzecze 

Dzięki modelowi kooperacji współpraca może odbywać się nie tylko na poziomie 

poszczególnych instytucji gminnych i powiatowych (w szczególności GOPS i PCPR), ale także 

włączone do niej zostają inne podmioty, na przykład stowarzyszenia.  

[Nasze instytucje] zawsze współpracowały – poprzez kierowanie różnych 

mieszkańców na terapię, po pomoc psychologiczną czy prawną. Tylko, że to 

będzie miało teraz inny wymiar. Mam tutaj przyjemność poznać inne osoby, 

które są bardzo aktywne w gminie, a niekoniecznie pracują w jakichś 

instytucjach, ale w organizacjach jakichś pozarządowych, w lokalnych grupach. 

Więc, to daje taki jeszcze większy wachlarz możliwości i rozszerzenia tej 

współpracy. 

~ FGI Krempna 

W odniesieniu do współpracy poszczególnych podmiotów w modelu kooperacji, badani 

chcieliby uniknąć „przerzucania” czy też „rozmywania się” odpowiedzialności, a tym samym 

sytuacji, w których całość pracy zostaje wykonywana przez jedną osobę lub jedną instytucję. 

Mam nadzieję, że dzięki temu modelowi wszyscy się nauczymy, że ta 

odpowiedzialność się dzieli, a nie, że GOPS i tak to musi zrobić, ogarnąć, 

załatwić, bo to jest rodzina GOPS-u. Każdy ma odpowiedzialność za jakieś 

konkretne działanie i konkretny kawałek wynikający ze swoich uprawnień, 

kompetencji, zadań. 

~ FGI Trzebownisko 

 

Tak, żeby to nie wyglądało tak, że będzie pracować tylko jedna osoba dalej, że 

odpowiedzialna będzie grupa ludzi a wszystko będzie się skupiła na jednej. Żeby 



 

18 
 

każdy miał równy udział w tej pracy, żeby nie było spychania, żeby to była 

praca zespołowa. 

~ FGI Przeworsk 

Pojawił się też głos obawy o to, że w przypadku niepowodzenia w pracy z daną rodziną, 

niezależnie od liczby współpracujących osób, odpowiedzialność zostanie przerzucona na 

GOPS a pracownik socjalny stanie się „kozłem ofiarnym”. 

[Pracownik socjalny] Zawsze jest najniżej w hierarchii, że tak powiem. I jak się 

coś nie uda, to zawsze będzie wina pracownika socjalnego. Niestety, takie mam 

obawy. 

~ FGI Świlcza 

Wiąże się z tym inny element, którego badani chcieliby uniknąć, mianowicie zbyt szerokiej 

autoprezentacja swoich kompetencji przez przedstawicieli poszczególnych instytucji. 

Zdaniem niektórych uczestników do takich sytuacji dochodzi w momencie konfrontacji osób 

z różnych środowisk. W tym modelu mają nadzieję pracować ponad „sztucznymi” 

podziałami. Z drugiej strony zaakcentowali, że poznanie kompetencji jest dla nich ważne. 

Odnośnie uniknięcia pewnych sytuacji, w trakcie współpracy, tego ciągłego 

udowadniania swoich kompetencji. Takie udowadnianie w różnych 

instytucjach, które nas nie znają, to jest trochę takie zniechęcające. Mam 

nadzieję, że jeżeli się tutaj poznamy, podejmiemy współpracę, to każdy będzie 

tak jakby poważnie podchodził do innych. Poznanie kompetencji, wiedzy i to, co 

się zauważa, to jest bardzo ważne. 

~FGI Zarzecze 

Respondenci podkreślali również, że ich chęć współpracy jest naturalna i nie chcieliby być 

zmuszani do pracy przez instrumenty zewnętrzne czy zbędną biurokrację. Takie sytuacje 

mogłyby zdaniem badanych źle wpływać na osiągnięcie celu. 

Brałam udział w różnych projektach i to generowało olbrzymie stosy papierów, 

dokumentacji i to generowało środki finansowe. Patrzyłam na to, że generuje 
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to 20, 30% środków finansowych (…). Tutaj obawiałam się, że ten projekt 

będzie związany z tym, że te 20, 30% środków będzie generowało tworzenie 

papierologii. 

~ FGI Trzebownisko 

Model kooperacji nie został jeszcze wdrożony, ale w większości gmin respondenci wysoko 

oceniają jego przyszłą użyteczność i pokładają w nim spore nadzieje. Zdaniem badanych tak 

właśnie powinna wyglądać pomoc społeczna w przyszłości, ponieważ wdrożenie modelu 

pozostawi trwały schemat współpracy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji 

nastawionymi na pomoc rodzinie. Można też stwierdzić, że użyteczność modelu będzie tym 

większa, im wyższy poziom współpracy będzie obowiązywał pomiędzy przedstawicielami 

poszczególnych instytucji. 

Jeżeli będzie takie szersze spotkanie, jakiś zespół partnerski – wszyscy wiedzą, 

że to jest dobre, działamy. Będzie łatwiej zacząć współpracę – nawet nowej 

osobie, która wejdzie do takiej grupy. Będzie ta osoba wiedziała, że tak 

współpracujemy i to jest dobre. Tak wszyscy razem pracujemy, rozmawiamy 

i poważnie się traktujemy, działamy. 

~ FGI Trzebownisko 

(…) żeby w przyszłości, tylko i wyłącznie w ten sposób pomagać. Mi osobiście 

się to bardzo podoba. Nie finansowa pomoc (…). Tu jest konkretny cel. 

~ FGI Krempna 

Na wysoką użyteczność wpływa również duża liczba osób zaangażowanych w rozwiązanie 

problemu danej rodziny, które reprezentują różne podmioty i różne punkty widzenia. Nie bez 

znaczenia są zewnętrzne środki finansowe, a także to, że w ramach modelu istnieje 

możliwość uczestniczenia w szkoleniach, co bezpośrednio przekłada się na użyteczność 

Model jest fajny. Po pierwsze – współpracujemy. Po drugie, spotykamy się. 

Po trzecie, mamy dodatkowe szkolenia, atrakcje w formie usług. A, po czwarte, 

mamy też środki, na które nie musi gmina wyłożyć z własnego budżetu. 
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~ FGI Zarzecze 

Według niektórych badanych użyteczność modelu jest trudna do oceny, ponieważ zależy 

bezpośrednio od zapewniania odpowiednich środków finansowych na jego funkcjonowanie. 

Jego powodzenie zależne jest od precyzyjnych zapisów prawnych, związanych w głównej 

mierze z finansowaniem. Z jednej strony brak funduszy na przykład na pomoc ekspercką, 

a z drugiej brak precyzyjnych zapisów może przyczynić się do niepowodzenia projektu, 

pomimo chęci i zaangażowania jego uczestników.  

Jeśli będzie to wprowadzone (...) i w ślad za tym pójdą środki, to możemy 

wszystko, ale jak nie będzie jasno napisane, że my nie mamy psychologa, ale 

żebyśmy mieli możliwość zapłacić, żeby był psycholog. Ale to musi być 

określone w ustawach (…) bo inaczej to śmiercią naturalną. 

~ FGI Przeworsk 

 

Ostatnie zagadnienie, związane z oczekiwaniami przedstawicieli instytucji pomocowych 

względem współpracy podmiotów w modelu kooperacji, dotyczyło oczekiwań względem tak 

zwanych wojewódzkich podmiotów sektorowych (zrzeszonych w WZK). W większości gmin 

przedstawiają się one podobnie. Główną rolą wojewódzkich podmiotów sektorowych 

powinna być koordynacja i nadzór merytoryczny – powinny one pełnić funkcję zarządczą, 

poprzez zdjęcie z instytucji gminnych kwestii administracyjno-biurokratycznych. Ich rola 

powinna też opierać się na wsparciu – wsparciu rozumianym jako doradztwo, szkolenia i 

udostępnienie zaplecza specjalistów (pomoc prawna, coaching, promocja). 

Możemy i z porad prawnika skorzystać, z tych naszych doradców. Zobaczymy, 

na ile to wsparcie okaże nam się pomocne, czy też nie. Czas pokaże. Trudno 

mówić, jeżeli wchodzimy w tę realizację. Oni też całość tego projektu trzymają. 

Czyli nie obciążają nas, oprócz tego czasu, czy zaangażowania. 

~ FGI Zarzecze 
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Wojewódzkie podmioty sektorowe powinny również na zasadach mentoringu dzielić się 

doświadczeniem z przedstawicielami innych organizacji, a przy tym pełnić funkcję 

konsultacyjno-doradczą oraz pomocową w organizacyjnej i technicznej sferze wdrażania 

modelu – służyć radą poszczególnym instytucjom pomocy społecznej oraz być w stanie 

nakierować ich przedstawicieli na właściwą ścieżkę postępowania. 

 (…) Żeby nas ukierunkować, powiedzieć gdzie błądzimy, żeby zapalić to 

światło. Zwyczajnie. (…) Ktoś, kto w każdej chwili będzie nam w stanie udzielić 

informacji, powiedzieć, czy w dobrą stronę idziemy, czy nasz sposób myślenia i 

podjęte działania są zgodne, dobre, trafne. W tym względzie ja widzę rolę tej 

instytucji. 

~ FGI Krempna 

Dla rozmówców ważne jest również, aby model posiadał swoją podstawę prawną, co 

miałoby przyczynić się do jego lepszej funkcjonalności. 

Jeżeli miałoby zostać, ten model by się sprawdził, to żeby gdzieś został ten 

model zapisany, żeby on miał gdzieś swoją postawę prawną, swoje 

mocowanie. I wtedy inaczej ludzie i instytucje do tego podchodzą. 

~ FGI Przeworsk 

Korzyści płynące z wdrożenia modelu kooperacji na rzecz klientów z określonym typem 

trudności 

Kolejny blok wywiadów grupowych dotyczył możliwości dostrzeganych przez badanych 

w zakresie wdrożenia modelu na rzecz rodzin/osób z określonym typem trudności. W tej 

części omawiano problemy, które w poszczególnych gminach zostały wybrane do testowania 

modelu. Poruszono również wątek gotowości do pracy modelem, jego mocnych i słabych 

stron oraz najważniejszych efektów, na jakich zależy badanym.  
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Gmina Krempna 

W gminie Krempna nie będzie poddawany testowaniu konkretny problem, ale wybrane 

rodziny, dla których wieloaspektowa pomoc realizowana z różnych perspektyw będzie 

najbardziej odpowiednia. 

W chwili obecnej wytypowane zostały trzy rodziny, w tym dwie osoby samotne. Wśród nich 

jest matka z synem chorym onkologicznie, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby 

z dziećmi, które mają trudności w opiece nad nimi. Wszystkie te rodziny wykazują gotowość 

do pracy modelem kooperacji, zdając sobie sprawę z charakteru pomocy, która nie będzie 

miała formy finansowej, ale postać innych usług. 

Przechodząc do analizy mocnych i słabych stron modelu, respondenci wskazali, że najsłabszą 

stroną mogą być sami jego uczestnicy – rodziny czy osoby, którym udzielana będzie pomoc, 

ponieważ istnieje obawa, że mogą przedwcześnie zrezygnować z uczestnictwa w projekcie. 

Obawiam, że w połowie tego projektu zrezygnują, albo coś się będzie działo 

takiego, że my musimy z nich zrezygnować. A mamy dotrwać do końca. Mamy 

jeszcze później jakoś monitorować. 

~ FGI Krempna 

Ponadto rodziny mogą obawiać się pracy z zespołem, ponieważ ich członkowie mogą czuć się 

„lustrowani”, jakby stawali przed komisją. Mogą nie czuć się komfortowo, bezpiecznie, 

a w konsekwencji nie być w stanie odpowiednio się otworzyć (akcentowany brak 

intymności). Postulowane jest zatem maksymalne zachowanie poufności i intymności 

(ochrona danych osobowych). Warte rozważenia są sposoby budowania bezpiecznego 

kontaktu, wskazane przez jednego z uczestników wywiadu: 

Dobrze by było jakoś wytypować osobę do rozmowy, do kontaktu 

bezpośredniego z daną rodziną. Myślę, że wskazane by było, żeby to była 

jedna, dwie osoby, po to, żeby faktycznie te osoby się otworzyły. 

~ FGI Krempna 
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Mocną stroną modelu jest z kolei możliwość zdobywania wiedzy przez członków 

poszczególnych instytucji pomocowych, możliwość organizacji spotkań zespołowych 

skutkujących wymianą doświadczeń, a także niski stopień zbiurokratyzowania modelu. 

W tym projekcie (…) to brak tej papirologii tak zwanej. Czyli ograniczenie do 

minimum kwestii sprawozdawczości i pracy takiej papierowej (…). Mamy się 

skupić na innych rzeczach. 

~ FGI Krempna 

Uczestnikom zogniskowanego wywiadu w gminie Krempna zależy w szczególności na tym, 

aby dzięki pracy modelem udało się udzielić odpowiedniej pomocy rodzinie przeżywającej 

trudności. Efektem będzie także zwiększenie zaufania do instytucji pomocy społecznej, dzięki 

któremu rodziny takie będą wiedziały, że nie są same, lecz mogą liczyć na wsparcie osób 

z poszczególnych instytucji. Tego rodzaju zmiany mentalne, przełamywanie barier, stanowią 

najważniejszy efekt, jaki można osiągnąć dzięki pracy modelem. 

Model przewiduje określony katalog różnych obszarów problemowych, którymi może się 

zająć zespół. Nikt z przedstawicieli badanych instytucji nie dostrzega konieczności 

rozszerzania go o inne, niewymienione elementy (jest wyczerpujący). 

 

Gmina Ostrów 

W gminie Ostrów kluczem wyboru problemu do testowania nie był problem jako taki, tylko 

chęć pomocy rodzinom wieloproblemowym z zaznaczeniem, że wszystkie z nich posiadają 

dzieci w wieku szkolnym. Głównym problemem zaś w tych rodzinach będzie 

niepełnosprawność dzieci lub dziecka, a także wiele dodatkowych problemów, jak: 

niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, wielodzietność czy alkoholizm. Problemy te 

oczywiście mogą występować w poszczególnych rodzinach w różnych korelacjach.  

Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza. Wieloproblemowe rodziny, tak 

można je opisać. 

~ FGI Ostrów 
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Badani rozmawiali już z rodzinami, które mogłyby wziąć udział w testowaniu modelu. 

Wyraziły one chęć wzięcia udziału w projekcie. Uczestnicy wywiadu grupowego wnioskują, że 

zgoda na udział w projekcie i przedstawienie swoich problemów wynika z nadziei na 

rozwiązanie problemów za pomocą innych niż dotychczas sposobów. 

Widzą, że mogą być jakieś działania, które mogą ich na co dzień wesprzeć. Inne 

niż dotychczas. 

~ FGI Ostrów 

Mocną stroną modelu, z punktu widzenia klientów pomocy społecznej i osób z problemami, 

jest jego elastyczność – to, że mają oni możliwość ingerowania w niego. Sami potrzebujący 

mogą sugerować, czego potrzebują, a zespół może pokierować, pomóc, wskazać, jak to 

osiągnąć, czyli realizować działania inne\inaczej, niż podejmie obecnie pomoc społeczna. 

Atutem modelu jest również to, że nie narzuca on określonego sposobu postępowania z tymi 

osobami, pozwalając zespołowi pracowników dobrać określone metody. Zdaniem 

respondentów zespół, składający się z przedstawicieli różnych instytucji, również jest mocną 

stroną tego projektu.  

 Mocną stroną jest praca wielu specjalistów, wspólna wymiana doświadczeń. 

 Taka szersza, bo zaczynamy od gminy, poprzez powiat, województwo. 

~ FGI Ostrów 

Zdaniem uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego, słabą stroną projektu jest to, że 

model w obecnym kształcie może za mocno obciążać pracowników GOPS, angażując ich 

czasowo i obarczając zbyt wieloma obowiązkami. 

 

Ja myślę, że zdecydowanie słabą stroną może być to, że może to być kolejne 

obciążenie dla GOPS-ów. I tutaj te grupy, które zostaną utworzone gdzieś w 

przyszłości i będą działać na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej, będą 

dodatkowym obciążeniem. Bo wiadomo, że to wszystko wiąże się z 
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obowiązkami. Bo trzeba członków grupy zaprosić, zorganizować spotkanie, 

poświęcić swój czas. I czy to nie będzie kolejne obciążenie? Myślę, że będzie. 

~ FGI Ostrów 

Badani obawiają się, że rodziny uczestniczące w projekcie nie wytrwają do jego końca 

i „wykruszą się” przed jego zakończeniem. Nie poniosą przy tym żadnych konsekwencji. 

Zespoły mogą mocno zaangażować się w pomoc i nie osiągnąć efektów. Te sytuacje mogą się 

powtarzać.  

W każdym momencie mogą zrezygnować. I wtedy będzie niedokończona 

rodzina, zespół znowu zacznie diagnozy, dojdzie wszystko do jakiegoś etapu, 

zacznie się fajnie dziać. I nagle też może być, pstryk. I kolejny raz, kolejny raz. 

~ FGI Ostrów 

Respondenci podkreślili, że zależy im na tym, aby efekt pracy z modelem był długoterminowy 

i przyniósł faktyczną zmianę – usamodzielnienie się, przez które rozumie się zaprzestanie 

potrzeby korzystania z pomocy społecznej.  

 (…) Żeby wyszła z tego systemu pomocy społecznej. O to w tym wszystkim tak 

naprawdę chodzi. Żeby ona [rodzina] tego wsparcia nie potrzebowała, żeby 

była na tyle sprawna, żeby mogła sobie sama dać radę. Bo tak naprawdę 

pomoc społeczna jest jedynym systemem w Polsce, gdzie chodzi o to, żeby tę 

osobę, brzydko mówiąc, wyrzucić. Czyli, żeby ona na tyle była usamodzielniona, 

żeby tej pomocy już nie potrzebowała. 

~ FGI Ostrów 

 

Gmina Przeworsk 

W gminie Przeworsk głównym kluczem wyboru była pomoc rodzinom z dziećmi, rodzinom 

o najbardziej skomplikowanej sytuacji, w przypadku których istnieje przekonanie, że rodzina 

samodzielnie sobie z problemem nie jest w stanie poradzić. 
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Większość, to będą jednak rodziny z dziećmi, bo jednak taki nacisk żeśmy na to 

kładły, żeby pomóc tam, gdzie są dzieci. 

~ FGI Przeworsk 

Badani podkreślają, że spotkali się z pozytywnymi reakcjami na propozycję udziału w 

modelu. Rodziny, którym zaproponowano współpracę widzą wymierne korzyści w 

uczestnictwie w projekcie, takie jak rozwiązanie ich problemów.  

Oni są bardzo zadowoleni, wiedzą, że to na pewno przyniesie im jakieś korzyści. 

Ludzie już teraz nie patrzą, że tylko te korzyści finansowe, ale też innego 

rodzaju wsparcie. I są bardzo pozytywnie nastawione wszystkie rodziny, do 

których żeśmy dzwoniły, i to bardzo pozytywnie, chciały się zaangażować. I 

chciały wziąć udział. 

~ FGI Przeworsk 

Najczęściej podkreślaną mocną cechą modelu w gminie Przeworsk jest praca zespołowa 

i udział doświadczonych osób w projekcie. Atutem jest także możliwość szerokiego, niczym 

nieograniczonego spektrum doboru uczestników projektu. 

Dobór tych ludzi – że nie tylko niepełnosprawni, czy tylko rodziny wielodzietne. 

Tylko, że mogłyśmy wybrać rodziny różne, z różnymi problemami. I to jest też 

bardzo fajny i bardzo duży plus. 

~ FGI Przeworsk 

Słabą stroną modelu, według respondentów, jest umieszczenie pracy zespołu w godzinach 

pracy zawodowej jego członków. Zdaniem wielu badanych obowiązki pracowników 

instytucji, biorących udział w projekcie, nie będą pozwalały na dobre wykonywanie 

kolejnych, dodatkowych obowiązków. Respondenci obawiają się również braku 

zaangażowania ze strony wybranych rodzin.  

Boimy się, jaka będzie współpraca tych ludzi, czy oni będą chcieli się 

angażować? Bo ten model zakłada, żeby oni się angażowali, dawali coś z 

siebie. A wiadomo jacy to są ludzie. Myśmy nie wzięli ludzi, którzy nie mają 
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problemów, tylko ludzi z ogromnymi problemami. A ludzie nie chcą dawać tak z 

siebie. Jakby chcieli, to dawno już by wyszli z tego kryzysu. 

~ FGI Przeworsk 

Badani poproszeni o wskazanie pożądanego efektu w pracy z rodzinami, podkreślili, że każda 

wybrana rodzina ma inne cele do osiągnięcia. Jednakże nadrzędnym kryterium jest 

usamodzielnienie się tych rodzin. Respondenci podkreślają, że chcieliby również mieć 

możliwość wypracowania wzorów postępowania w podobnych przypadkach.  

Dla każdej rodziny coś innego, ale żeby wyszły z tego kryzysu, przestały 

korzystać z pomocy społecznej, usamodzielniły się. 

~ FGI Przeworsk 

 

Gmina Świlcza 

W gminie Świlcza kluczem wyboru rodzin do testowania była chęć pomocy konkretnym 

rodzinom z różnymi problemami. 

Typując rodziny, nie analizowaliśmy tak, że musi być tylko jeden problem – że, 

weźmiemy na przykład rodziny tylko z przemocą. Wzięliśmy pod uwagę te 

rodziny, które wydaje nam się, że będą chciały pracować z nami (…), że będą 

chciały rozwiązać swój problem. 

~ FGI Świlcza 

Mocną stroną modelu jest jego elastyczność, która nie narzuca z góry określonego sposobu 

postępowania z tymi osobami, pozwalając dobrać określone metody zespołowi 

pracowników. 

Podobnie jak w innych gminach, uczestnicy badania w Świlczy wskazują, że finalnym efektem 

pracy z modelem powinno okazać się usamodzielnienie rodzin, z którymi odbywa się praca.  

Usamodzielnienie, ale jednocześnie nie wyjście z systemu pomocy społecznej, 

bo nie zawsze się wyjdzie. Natomiast rodzina generalnie będzie umiała sobie 
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poradzić z różnymi problemami, które będą ją spotykać, bo dziś jest taki 

problem, za jakiś czas będzie inny problem. Zmienia się ta specyfika 

problemów. Tak, że będzie sobie radziła. 

~ FGI Świlcza 

 

Gmina Trzebownisko 

W gminie Trzebownisko rozpoczynana jest praca modelem, dlatego nie wybrano jeszcze 

kompletnego katalogu problemów i rodzin nimi obarczonych, na których testowany będzie 

model. Po wstępnych rozmowach wytypowane zostały już jednak potencjalne rodziny. 

Występują u nich następujące problemy: 

 rodziny, w których rodzice są niepełnosprawni intelektualnie, 

 rodziny wielodzietne, w których dzieci są niepełnosprawne intelektualnie, 

 rodziny wielodzietne, w których dzieci są chore i wymagają pomocy różnych 

specjalistów, 

 samotna matka na granicy normy intelektualnej, 

O modelu poinformowana została jedna z rodzin i uzyskano od niej wstępną zgodę na 

przystąpienie do projektu. 

Mocne strony modelu, o którym mówili respondenci w gminie Trzebownisko to szczególnie: 

 mobilizacja pracowników do „świeżego spojrzenia” na charakter swojej pracy, 

 możliwość poznania innych instytucji i stowarzyszeń, których zakres zadań związany 

jest pośrednio lub bezpośrednio z pomocą rodzinom dotkniętym problemami, 

 możliwość zaangażowania do współpracy na rzecz rodzin takich organizacji, jak 

ochotnicze straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich, 

 możliwość nieformalnej współpracy. 

Słabą stroną projektu jest jego tymczasowość i niepewność kontynuacji, w szczególności 

w postaci finansowania usług, które nie są dostępne na co dzień. Uczestnicy wywiadu 
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grupowego obawiają się, że projekt może trwać zbyt krótko, aby wytworzyć stałe zmiany 

w funkcjonowaniu objętej nim rodziny. 

Ja się obawiam, że (…) my tej rodzinie będziemy pomagać przez jakiś okres i ten 

okres się zakończy. Pokażemy im fajną jakość i stronę życia, a to będzie za 

krótki okres, żeby dodać tej rodzinie skrzydła i, żeby ta rodzina mogła 

samodzielnie. Że ta rodzina zobaczy coś fajnego i na tym się skończy. 

~ FGI Trzebownisko 

Finalnym efektem pracy z modelem powinno stać się usamodzielnienie rodzin, z którymi 

odbywa się praca, a przynajmniej zmiana ich samooceny i podejścia do życia. 

Może nawet jeśli się nie usamodzielnią, bo czasem to by było trudne, jeżeli 

czasem ta nieporadność jest dana z pokolenia na pokolenie (...), to sam 

stosunek do siebie, do życia będzie bardziej pozytywny, otwarty. Samoocena 

też jest ważna, żeby wiedzieli, że wartością nie jest życie w wielkiej willi, tylko 

wartością również jest, że nieważne, że mam prosty, szary dom, ale można 

budować relacje rodzinne, więzi, docenić siebie, popatrzeć na siebie w tej 

rodzinie inaczej. 

~ FGI Trzebownisko 

 

Gmina Zarzecze 

W gminie Zarzecze zespół jest jeszcze w trakcie wyboru problemu, którym się będzie 

zajmował.  Obecnie wyróżnia następujące problemy w rodzinie, nad rozwiązaniem których 

członkowie zespołu chcieliby pracować. Należą do nich: 

 rodziny z niepełnosprawnością, 

 rodziny z chorobą psychiczną, 

 problemy opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie, 

 uzależnienia występujące w rodzinie, 

 przemoc w rodzinie. 
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Do udziału w testowaniu modelu wybrane zostaną rodziny wieloproblemowe, ale do 

każdego z przypadków należy podejść indywidualnie. 

Każda rodzina jest indywidualna. Jak każdy człowiek jest indywidualny. I myślę, że te 

problemy, które w danych rodzinach nam się pojawiają, o których już rozmawialiśmy 

i myśleliśmy, to, na pewno są indywidualności. Drugiej takiej rodziny w gminie nie 

znajdzie. Każda jest specyficzna, inna. 

~ FGI Zarzecze 

Zdaniem uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego w gminie Zarzecze, mocną 

cechą projektu są fundusze oraz możliwość warsztatowego, wspólnego rozwiązywania 

problemów. Respondenci pozytywnie oceniają też współpracę podmiotów powiatowych i 

gminnych. 

Słabą stroną modelu są natomiast jego ograniczenia czasowe. Zdaniem wielu badanych, nie 

ma możliwości zrealizowania modelu w czasie pracy, dlatego niektóre kwestie będą musiały 

być wykonywane po godzinach pracy. Problemem może okazać się również rezygnacja 

rodziny w trakcie trwania projektu. 

Badanym przedstawicielom różnych instytucji z gminy Zarzecze zależy, aby efektem pracy 

modelem kooperacji było szczęście i prawidłowe funkcjonowanie rodziny, która zostanie nim 

objęta. Ważne jest, aby pomoc była zapewniona racjonalnie, całościowo, aby takie rodziny 

nie obawiały się działania instytucji chcących im pomóc.  

Ktoś, kto wchodzi do jakiejkolwiek rodziny, to tak musi myśleć, co mówi, żeby 

po prostu nie naobiecywać, a później zostawić rodzinę z niczym. Bo, gdy ta 

rodzina trafia nawet do pomocy społecznej, to później trudno jest odzyskać to 

zaufanie. 

~ FGI Zarzecze 
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Zasoby w zakresie kooperacji podmiotów powiatowych i gminnych różnych sektorów 

działających na rzecz rodzin 

Kolejna część badania skupiała się na kwestii zasobów w zakresie kooperacji podmiotów 

powiatowych i gminnych różnych sektorów działających na rzecz rodzin. Uczestników 

przeprowadzonych spotkań pytano o to, jakie obecnie istnieją zasoby w tym zakresie oraz 

jakich zasobów brakuje. 

W większości gmin informowano, że kooperacja podmiotów powiatowych i gminnych 

z różnych sektorów działa dobrze, jednak zasoby są ograniczone. W małych gminach nie ma 

bowiem instytucji, które mogłyby pomóc pracownikom udzielać rodzinom odpowiedniego 

wsparcia. Na poziomie gminnym brakuje pewnych struktur i specjalistów, które działają i są 

dostępne na poziomie powiatowym. Uczestnicy wywiadów mają nadzieję, że wprowadzenie 

modelu spowoduje zmianę w tym zakresie. Problem stanowi głównie brak dostępności do 

usług specjalistycznych na terenie gmin, na przykład psychologa czy mieszkań chronionych. 

W jednej z gmin brakuje możliwości rehabilitacji, opieki lekarzy specjalistów czy terapii 

logopedy. W innej gminie palącym problemem jest natomiast brak lekarza psychiatry 

dziecięcego, a także zbyt mała liczba specjalistów pracujących z osobami z problemem 

alkoholowym. 

Nam właśnie brakuje specjalistów w takiej małej gminie, jak nasza, więc 

chętnie wykorzystamy ich nawet na zasadzie takiej współpracy. Bo faktycznie 

jest problem. 

~ FGI Ostrów 

Na poziomie powiatowym nie ma braków związanych z dostępnością usług specjalistycznych, 

ale barierą jest konieczność dojazdu do miast powiatowych, aby osoba objęta pomocą mogła 

z tych usług skorzystać. 

Bardzo wysoko oceniane były natomiast zasoby kadrowe, co wynika z przekonania o 

wysokim stopniu profesjonalizmu poszczególnych członków zespołu. 
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Myślę, że kadrowe są na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o dzielenie się 

wiedzą, umiejętnościami. 

~ FGI Trzebownisko 

Analizując zasoby w zakresie kooperacji podmiotów powiatowych i gminnych w gminie 

Zarzecze uczestnicy wskazali też obszar, który ich zdaniem jest zaniedbany, czy pomijany 

w działaniach. Są to kwestie związane z osobami starszymi i samotnymi mieszkającymi na 

terenie gminy, dla których pomimo starzejącego się społeczeństwa, wciąż niewiele ofert jest 

dostępnych. 

Dla mnie cały czas czegoś brakuje dla osób starszych, samotnych na terenie 

gminy. Chociaż, takich rodzin nie przewidujemy do projektu, oni się gdzieś tam 

znajdują. W różnych społecznościach, różnie organizowane są te kwestie, ale 

brakuje czegoś konkretnego i ogólnego. Na pewno też brakuje nam placówek, 

które by zapewniały całodobową opiekę. Tym bardziej, że społeczeństwo nam 

się starzeje. 

~ FGI Zarzecze 

 

Bariery utrudniające kooperację w środowisku wiejskim na rzecz rodzin i osób 

przeżywających trudności 

W dalszej części zogniskowanych wywiadów grupowych poruszono wątek barier, które 

respondenci widzą w kontekście współpracy na rzecz osób i rodzin przeżywających trudności 

na terenach wiejskich. Badani pytani byli zarówno o dostrzegane trudności, jak i o 

możliwości przeciwdziałania im. 

Poruszane bariery omawiane były na dwóch poziomach. Pierwszy dotyczył rodzin – klientów 

pomocy społecznej i środowiska, w którym żyją. Drugi dotyczył barier istniejących w samych 

instytucjach. 

Wśród barier związanych ze środowiskiem najistotniejsze jest stereotypowe podejście 

mieszkańców wsi do niektórych kwestii, na przykład skorzystania z pomocy społecznej czy 
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usług psychologa. Takie podejście powoduje, że pomimo chęci i potrzeby skorzystania 

z pomocy – nie robią tego. Respondenci podkreślają jednak, że dotyczy to raczej starszych 

osób. Kwestia ta wiąże się z poczuciem wstydu i obawą przed stygmatyzacją. Zdaniem 

badanych wiele osób wstydzi się skorzystać z ich pomocy, a jeżeli już z takowej korzysta to 

wstydzi się o tym mówić. Potencjalni potrzebujący pomocy boją się, że ktoś w małych 

społecznościach, jakimi są wsie, dowie się na przykład o tym, że korzystają z pomocy 

psychologa, czy o odwiedzinach dzielnicowego. 

Pomimo tego, że ta pomoc społeczna bardzo się zmieniła, to gdzieś tam jeszcze 

u tych starszych ludzi wywołuje poczucie wstydu. Bo, młodzi ludzie, to bardzo 

łatwo przekraczają próg. A, jak starszy przychodzi to daje się odczuć, jak 

przychodzą pierwszy raz. Czasem ktoś tylko jeden raz potrzebuje. 

~ FGI Zarzecze 

Jako sposób radzenia sobie z takimi przypadkami, badani wskazują dotarcie do bliskiej czy 

zaufanej osoby z otoczenia osoby potrzebującej pomocy i uświadomienie jej powagi sytuacji, 

a przy tym wskazanie odpowiedniego zachowania. 

Musi być taka osoba, z którą ta osoba potrzebująca pomocy ma jakieś takie 

dobre relacje. I tylko ma zaufanie do tej osoby. To jest też takie ważne. I wtedy 

wykorzystuje się takie osoby, żeby przekonały. Nawet do nas. 

~ FGI Przeworsk 

Sposobem niwelowania barier mentalnych w środowisku wiejskim jest również wyjaśnianie 

działania pomocy społecznej, na przykład realizacja różnych programów edukacyjnych, 

uświadamiających społeczeństwo na temat charakteru pracy w zakresie pomocy społecznej. 

Ważna jest też walka ze stereotypowym spostrzeganiem pomocy społecznej czy policji.  

Staramy się tłumaczyć takim osobom, że to nie jest tak zawsze, że jak policjant 

przyjeżdża to jest coś źle, czy cokolwiek. Bo tak nie jest. 

~FGI Ostrów 
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Bariery tego rodzaju można przezwyciężyć jedynie, gdy kontakt będzie się odbywał na 

zasadzie współpracy człowieka z człowiekiem, a nie z instytucją. Sposobem niwelowania 

barier mentalnych jest zatem codzienna praca pracowników poszczególnych instytucji, w 

której pracownicy zmniejszają poczucie wstydu osób proszących o pomoc poprzez pogodne 

podejście i umiejętne rozpoznanie problemu. 

To, co robimy. Być miłym, uprzejmym. Rozpatrzeć, pomóc, wesprzeć. Nic 

innego nie zrobimy. 

~ FGI Zarzecze 

Do barier w środowisku wiejskim zaliczono również wysoki wskaźnik bezrobocia na terenie 

gmin wiejskich województwa podkarpackiego, duży odsetek osób starszych w populacji 

gmin, dużą migrację osób młodych poza gminę i starzejące się społeczeństwo, małą liczbę 

przedsiębiorstw, dużą liczbę rodzin dysfunkcyjnych oraz zbyt niski poziom edukacji 

w środowisku wiejskim, który przekłada się na niski poziom wiedzy na temat funkcjonowania 

społeczeństwa i instytucji w nim działających. 

Mnie to bardzo boli, jak ktoś ma zerową wiedzę na temat po prostu 

funkcjonowania społeczeństwa i tego, jakie są instytucje i jak mogą one 

ewentualnie zadziałać. To jest na pewno bariera, bariera, której nie można 

raczej usnąć. 

~ FGI Świlcza 

Istotną rolę w środowisku wiejskim odgrywają również bariery komunikacyjne – problemy 

z transportem wśród osób nieposiadających własnego samochodu. 

Są miejscowości daleko od centrum, gdzie po prostu nie ma jak dojechać. 

Czasami są 2 autobusy na krzyż (…). Pracownik socjalny, wykonujący prace, 

musi dysponować swoim samochodem, żeby wykonać swoją pracę. Bo jak go 

nie ma, to nie pojedzie do Bratkowic, bo jest rano tylko o 7:00 autobus i potem, 

nie wiem, o 18:00, czy o którejś. 

~ FGI Świlcza 
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Bezpośrednim sposobem przezwyciężania barier komunikacyjnych w środowisku wiejskim 

byłoby zapewnienie pracownikom socjalnym samochodów służbowych (docelowo jeden na 

każde dwie miejscowości), a w przypadku klientów, którzy mają problemy z poruszaniem się 

– dedykowane usługi dla osób starszych, zarówno w zakresie kulturalnym, jak i medycznym 

czy transportowym. 

Bariery istnieją także w samej pracy analizowanych instytucji i mogą mieć wpływ na 

wdrażanie w nich modelu. Mowa przede wszystkim o obciążeniu pracą i braku czasu 

występujący u wielu pracowników, dużej liczbie obowiązków i fakcie, że zakwalifikowanie do 

programu to dodatkowa praca. W niektórych przypadkach problemem jest też brak 

otwartości ze strony przełożonych. Przykładem może być brak pozwolenia na udział w 

spotkaniu, który mógłby być wywołany przez braki kadrowe. 

[Jeśli] W mojej organizacji nie mieliby zasobów, to nie skierowaliby mnie tutaj. 

Jest okres wakacyjny, jakoś się udało, no i fajnie. Ale mogłoby być tak, 

że dostałbym odmowę. 

~ FGI Ostrów 

To, że zostaliśmy zakwalifikowani do realizacji tego modelu już generuje na 

mnie jakaś dodatkową pracę. Nie chciałabym, żeby to było jakieś wymyślanie 

dodatkowe, organizowanie czegoś. Tak się obawiam, żeby dać radę. Żeby 

czegoś nie zaniedbać, innych swoich szeregowych obowiązków, przykładając 

się bardzo do realizacji i powodzenia projektu. 

~ FGI Trzebownisko 

Drugi typ barier obecnych w samych instytucjach związany jest z ich finansowaniem. 

Zdaniem badanych zbyt małe środki finansowe przeznaczane na funkcjonowanie pomocy 

społecznej, co przekłada się na brak funduszy na samochody służbowe oraz na wyższe płace 

dla pracowników. 

Środki finansowe. Nic się nie dzieje bez zaplecza finansowego. I tu może być 

problem. Tak jak mówiłam, te projekty realizowane były, środki były 

realizowane. Skończyły się środki, skończył się projekt i to potem tak umierało 



 

36 
 

(…). Bo tych projektów jest dużo, więc korzysta się z innego, podobnego i się 

komuś oferuje, że może skorzystać. 

~ FGI Przeworsk 

W kontekście barier dotyczących współpracy ulokowanych w samych instytucjach mówiono 

także o zbyt małej liczbie narzędzi służących do motywowania pracowników w instytucjach 

pomocy społecznej, o braku ustawy o zawodzie pracownika socjalnego i zbyt małej 

kompensacji trudnych warunków jego pracy. Uczestnicy spotkania postulują w tym 

kontekście zwiększenie wysokości dodatku za pracę szkodliwą dla pracowników w terenie. 

 

Sposoby wykorzystania zasobów, w tym narzędzi z modelu kooperacji 

Ostatnia część wywiadów grupowych skupiała się wokół możliwych sposobów wykorzystania 

zasobów i narzędzi dostępnych w modelu kooperacji. Respondenci proszeni byli także 

o scharakteryzowanie swoich ról i zadań w modelu oraz wskazanie, czy ich zakres jest 

odpowiedni w odniesieniu do kompetencji posiadanych przez reprezentowaną przez nich 

instytucję. W tym bloku omawiano również ewentualną konieczność wprowadzenia zmian 

w modelu lub w którymś z jego narzędzi. 

Rola poszczególnych osób, jako przedstawicieli określonych instytucji w funkcjonowaniu 

modelu, początkowo wydawała się badanym skomplikowana i zbyt rozbudowana, jednak po 

dokładnym zaznajomieniu się z projektem i odbytych warsztatach w większości gmin jest ona 

zrozumiała. Uczestnicy badania zdają sobie jednocześnie sprawę, że dopiero rozpoczynają 

pracę modelem, tym samym trudno im ocenić, czy ustalona rola ich instytucji w modelu jest 

odpowiednio dopasowana do ich kompetencji czy też wymagałaby zmiany. Będzie można to 

określić dopiero, gdy rozpoczną pracę, a model zacznie działać. 

Praca modelem kooperacji traktowana jest jak wyzwanie, w związku z dużą liczbą założonych 

zadań. 
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Jest to coś nowego. Na pewno nas trochę też to przeraża, bo z tego co wynika, 

to będzie tych zadań dosyć sporo. Ale czas pokaże, jak to będzie wszystko 

funkcjonowało. Ale na pewno tych zadań będzie. 

~ FGI Przeworsk 

Duża ilość zadań budzi niepokój, przedstawiciele badanych instytucji zdają sobie sprawę, 

że model kooperacji został stworzony przez specjalistów/ekspertów i jest odpowiednio 

zaplanowany. Wiedzą, że jeśli jakieś przydzielone zadanie okaże się dla nich trudne, będą 

mogli skorzystać z pomocy superwizora lub ze szkolenia.  

Ja mogę osobiście powiedzieć, że dla mnie nie zostały zapisane jeszcze jakieś 

poszczególne zadania. Wiem ewentualnie, w czym mogę pomóc. A jeżeli 

dostanę jakieś zadanie, które będę uważała, że nie jest proste, to zawsze mogę 

skorzystać z tych warsztatów, szkoleń… takie mam wrażenie. Skorzystanie z 

pomocy superwizora… Albo po prostu zwrócę się do innej instytucji, która 

będzie miała odpowiednich specjalistów, która w tym momencie mnie wesprze. 

~ FGI Zarzecze 

Przedstawiciele badanych instytucji są optymistycznie nastawieni do pracy modelem i mają 

już pewne plany dotyczące wykorzystania zasobów i narzędzi przewidzianych w nim w pracy 

na rzecz wytypowanych rodzin a także tych przeznaczonych dla nich samych jako członków 

zespołu. Oprócz wspomnianej superwizji mowa przede wszystkim o szkoleniach, których 

tematykę uczestnicy sami będą mogli wybierać. 

Wydaje mi się, że jeżeli dobrze będą dobrane szkolenia w tej szkole kooperacji, 

to wydaje mi się, że to będzie taki zasób, który też będzie można wyciągnąć. 

~ FGI Krempna 

Plany wykorzystania zasobów dotyczą także przyjazdów specjalistów (jak logopeda czy 

rehabilitant) do domów rodzin biorących udział w projekcie. Ważne są jednak nie tyle plany 

pracowników dotyczące wykorzystania zasobów, co oczekiwania samych rodzin. 
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Ten projekt przewiduje, że rodziny, które zostaną wytypowane będą nam 

wskazywały, czego oczekują. Tutaj też jest kwestia spotkania z tymi rodzinami, 

żeby one po prostu powiedziały. Niekoniecznie z naszej strony propozycja. 

~ FGI Trzebownisko 

Ostatni element badania dotyczył opinii respondentów na temat ewentualnych zmian, które 

ich zdaniem należałoby wprowadzić do modelu lub któregoś z jego narzędzi. Na tym etapie 

pracy modelem w żadnej gminie nie zauważono konieczności wprowadzenia zmian do 

modelu – dodania czy usunięcia jakiegoś elementu z modelu, ani zmiany któregoś z etapów 

procesu. W odniesieniu do któregokolwiek z narzędzi analizowanego modelu, respondenci 

również nie przejawiają podejrzeń, aby miało się nie sprawdzić lub należałoby je 

modyfikować. Są dumni z tego, że sami wypracowali model, że został stworzony oddolnie, 

a tym samym zawiera wszystkie te elementy, które są potrzebne w pracy z rodziną. 

Trudno nam to ocenić w tej chwili, dlatego, że jesteśmy nastawieni na 

działanie. Zobaczymy później. Pewnie gdybyśmy kolejny etap przeszli, to 

moglibyśmy zobaczyć te mocniejsze i słabsze strony, natomiast na ten moment 

tutaj jesteśmy. 

~ FGI Ostrów 

Na razie model jest modelem. Akceptuję go. Przyglądam się i realizuję łącznie 

z innymi osobami. Czas pokaże, co trzeba zweryfikować, a co nie. Mi się 

wydaje, że i spotkania, które mamy tam zaplanowane, co najmniej raz w 

miesiącu, dla mnie wystarczające, aczkolwiek mogą być zawsze częściej. Ale, to 

też nie jest narzucone, że nie mogą być. W razie potrzeby zwołujemy zespół i on 

się spotyka. 

~ FGI Zarzecze 

Tylko w gminie Świlcza padła jedna propozycja rozszerzenia zakresu analizowanego modelu. 

Zdaniem uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego w tej gminie, model warto 

byłoby poszerzyć o rozwiązywanie kwestii związanych z mieszkalnictwem i wsparciem 

klientów w zakresie problemów mieszkaniowych czy wsparciem finansowym z 
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przeznaczeniem remontowym. W związku z faktem, że model zakłada elastyczność i pozwala 

sięgać po różne narzędzia, badani mają nadzieję, że uda się do niego włączyć także właśnie 

rozwiązania dotyczące kwestii mieszkaniowych. 

 

Wnioski 

W ciągu ostatniego roku w większości gmin zacieśniły się relacje pomiędzy poszczególnymi 

gminnymi i powiatowymi instytucjami pomocowymi oraz ich przedstawicielami. Dzięki 

przygotowaniom do wprowadzenia modelu współpraca układa się coraz lepiej, a kontakty 

stały się łatwiejsze i mniej sformalizowane, poprzez wzrost zaufania pomiędzy 

poszczególnymi osobami, które miały okazję poznać się osobiście. Dzięki temu pracownikom 

poszczególnych instytucji łatwiej jest rozmawiać o różnych problemach i sytuacjach 

zawodowych, a także wymieniać się doświadczeniem i wiedzą. 

Opinie respondentów na temat ich stopnia przygotowania są podzielone – w większej części 

gmin członkowie zespołów są pełni energii i deklarują pełne przygotowanie do wdrażania 

modelu, w kilku gminach pojawiają się jednak obawy i niepewności z tym związane. 

Dominujące przekonanie o wystarczającym stopniu swojego przygotowania związane jest 

z dużym doświadczeniem zawodowym członków zespołów i tym, że są w swojej roli 

profesjonalistami. Istotne dla gotowości podjęcia pracy w nowym modelu jest też to, że jego 

standardy zostały oddolnie wypracowane przez nich samych, a nie „narzucone” z góry. 

Wśród niektórych badanych pojawiały się jednak obawy dotyczące zakresu przygotowania. 

Najczęściej przywoływana obawa związana jest ze współpracą z rodzinami i tym, czy rodziny 

wytypowane do testowania modelu będą otwarte na korzystanie z pomocy w nieco 

odmienionej formie. Inni obawiają się również niepowodzenia spowodowanego 

obowiązującymi regulacjami prawnymi, które mogą ich w jakimś zakresie ograniczyć. 

Duża wartość dostrzegana jest w zasobach i narzędziach modelu, które są skierowane do 

członków zespołu, w szczególności w szkoleniach oraz współpracy ze specjalistami. W części 

gmin zaproponowano już nawet tematy szkoleń, np. dotyczące terapii krótkoterminowej czy 

radzenia sobie ze skomplikowanymi przypadkami. 
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Głównym oczekiwaniem dotyczącym współpracy w modelu kooperacji jest nawiązanie 

dobrych relacji o charakterze interpersonalnym – wzajemne poznanie się członków zespołu, 

budowanie relacji o charakterze partnerskim, brak nieporozumień, wzajemne słuchanie się 

i wyciąganie wniosków, otwartość w wymianie zdań, szacunek wobec zdania czy poglądu 

innej osoby oraz umiejętność wypracowania kompromisu. 

W odniesieniu do współpracy, badani chcieliby uniknąć zbyt szerokiej autoprezentacji swoich 

kompetencji przez przedstawicieli poszczególnych instytucji oraz „przerzucania” czy też 

„rozmywania się” odpowiedzialności, a tym samym sytuacji, w których całość pracy zostaje 

wykonywana przez jedną osobę lub jedną instytucję. 

Przyszła użyteczność modelu w większości gmin oceniana jest wysoko. Zdaniem badanych 

tak właśnie powinna wyglądać pomoc społeczna w przyszłości. Niektórzy wskazują jednak, 

że użyteczność zależy od zapewnienia środków finansowych na trwałe funkcjonowanie 

modelu. 

Rola wojewódzkich podmiotów sektorowych w modelu powinna opierać się na wsparciu, 

rozumianym jako doradztwo, szkolenia i dostępność specjalistów. Powinny one też pełnić 

funkcję zarządczą i koordynującą, poprzez zdjęcie z instytucji gminnych kwestii 

administracyjno-biurokratycznych. Oczekuje się od nich również pomocy na zasadach 

mentoringu, aby WZK były w stanie nakierować członków zespołu na właściwą ścieżkę 

postępowania. 

Możliwości płynące z wdrożenia modelu kooperacji na rzecz klientów przedstawiają się 

odmiennie w różnych gminach, ponieważ do testowania zostały wybrane różnego rodzaju 

problemy. Do współpracy najczęściej zapraszano rodziny wieloproblemowe. Często były to 

rodziny posiadające dzieci w wieku szkolnym, rodziny z niepełnosprawnością, uzależnieniami 

oraz osoby samotne wymagające opieki. W większości gmin godziny, którym 

zaproponowano współpracę, podjęły ją. 

W różnych gminach odmiennie wskazywano też mocne i słabe strony modelu. Do mocnych 

stron należy: elastyczność projektu w podchodzeniu do rodziny i problemów, możliwość 

samorozwoju pracowników, ograniczenie biurokracji i możliwość nieformalnej współpracy, 



 

41 
 

dostępność funduszy, możliwość szerokiego doboru członków zespołu, w tym 

zaangażowania takich organizacji, jak ochotnicze straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich. 

Słabą stroną jest z kolei prawdopodobieństwo nadmiernego obciążenia obowiązkami 

pracowników, umieszczenie pracy zespołu w godzinach pracy zawodowej jego członków, 

możliwość przedwczesnego wycofania się rodzin z projektu, brak funduszy na problemy 

lokalowe czy remontowe klientów, a także tymczasowość i niepewność kontynuacji, w 

szczególności w postaci finansowania usług. 

Finalnym efektem pracy modelem, o którym mówią przedstawiciele większości gmin, 

powinno być prawidłowe funkcjonowanie rodzin objętych wsparciem w długiej perspektywie 

czasowej oraz ich usamodzielnienie się, a przynajmniej zmiana ich samooceny i podejścia do 

życia. 

W większości gmin występują niedobory zasobów w zakresie kooperacji podmiotów 

powiatowych i gminnych, widoczne w szczególności na poziomie gminnym. W gminach 

wiejskich dostrzegany jest niedobór środków finansowych i brak dostępu do ekspertów oraz 

usług specjalistycznych, na przykład do lekarza psychiatry dziecięcego, psychologa czy 

mieszkań chronionych. Bardzo wysoko oceniane były natomiast zasoby kadrowe, co wynika 

z subiektywnego przekonania o wysokim stopniu profesjonalizmu poszczególnych członków 

zespołu. 

Bariery utrudniające kooperację związane ze specyfiką środowiska wiejskiego to: 

stereotypowe podejście mieszkańców wsi do kwestii odwiedzin dzielnicowego, skorzystania 

z pomocy społecznej czy usług psychologa, ponieważ wiąże się to z poczuciem wstydu i 

stygmatyzacją (etykietowanie). Do barier w środowisku wiejskim zalicza się również wysoki 

wskaźnik bezrobocia na terenie gmin wiejskich województwa podkarpackiego, duży odsetek 

osób starszych w populacji gmin, dużą migrację osób młodych poza gminę i starzejące się 

społeczeństwo, małą liczbę przedsiębiorstw, dużą liczbę rodzin dysfunkcyjnych oraz zbyt 

niski poziom edukacji w środowisku wiejskim, który przekłada się na niski poziom wiedzy na 

temat funkcjonowania społeczeństwa i instytucji w nim działających. Istotną rolę w 

środowisku wiejskim odgrywają również bariery komunikacyjne – problemy z transportem 

wśród osób nieposiadających własnego samochodu. 
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Bariery istniejące w samych instytucjach to z kolei: przeciążenie pracą i brak czasu 

występujący u wielu pracowników, duża liczba obowiązków oraz niskie nakłady finansowe 

przeznaczane na funkcjonowanie pomocy społecznej, w tym płace pracowników.  

Rola poszczególnych osób, jako przedstawicieli określonych instytucji w funkcjonowaniu 

modelu jest zrozumiała, choć badanym trudno ocenić, czy ustalona rola jest odpowiednio 

dopasowana do ich kompetencji. Będzie można to określić dopiero w momencie, gdy 

rozpoczną pracę, a model zacznie działać. Obecny etap jest też zbyt wczesnym na określenie 

ewentualnych zmian w modelu czy jego narzędziach oraz wskazanie, czy zakres zadań 

przydzielonych poszczególnym członkom zespołu jest właściwy. 

Przedstawiciele większości gmin mają wstępny plan wykorzystania zasobów i narzędzi 

modelu przewidzianych w pracy na rzecz wytypowanych rodzin, a także tych przeznaczonych 

dla nich samych jako członków zespołu. Dotyczy on możliwości skorzystania z superwizji oraz 

szkoleń, których tematykę uczestnicy będą mogli sami wybrać. Plany wykorzystania zasobów 

dotyczą także przyjazdów specjalistów (jak logopeda czy rehabilitant) do domów rodzin 

biorących udział w projekcie. 

 


