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Testowanie rozwiązań  MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH ma cztery etapy 

i dziesięć kroków. Aktualnie, zawiązane w 30 miejscach w Polsce gminno-powiatowe Partnerskie Zespoły 

Kooperacji (PZK) realizują etap III i krok 7. 

W grudniu 2019 roku PZK obejmowały współpracą 126  osób i rodzin, w tym najczęściej: 

rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, rodziny z osobami z niepełnosprawnością, 

rodziny uwikłane w uzależnienie oraz osamotnionych i wymagających wsparcia rehabilitacyjnego seniorów. 

Wspólnie z nimi do września 2020 r. będą poszukiwać rozwiązań i odpowiedzi na ich potrzeby 

realizując pracę indywidualną, z grupami i ze środowiskiem. 

 MODEL KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH przewiduje, że adresatem skoordynowanych 

form wsparcia nie jest wyizolowana społecznie jednostka, lecz cała rodzina, grupy oraz ich środowisko.  

      Instytucje, które tworzą PZK (Partnerski Zespół Kooperacji na poziomie gminno-powiatowym) 

przedstawiają swoją propozycję na współpracę kooperacyjną osobom, rodzinom i grupom w sytuacjach 

kiedy: 

a) należy wdrożyć inny, niż dotychczasowy system współpracy (dotychczasowy nie działa),  

b) adresaci działania pozostają w chronicznym kryzysie, 

c) należy zastosować narzędzia z MODELU Kooperacji (czyli, te które wymagają współpracy 

instytucji), 

d) przynajmniej jedna z instytucji widzi szanse powodzenia współpracy, a animator gminny 

zweryfikował rodzinę/osobę w systemie pomocy oraz dokonał konsultacji z animatorem PCPR 

w sprawie składu PZK.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CELE WSPÓŁPRACY OSÓB I RODZIN W MODELU  to: 

 wzrost jakości i efektywności współpracy, a przez to pomocy, 

 wzmocnienie zasobów i sprawczości osób, w rodzinach i grupach, 

 wyposażenie w umiejętności korzystania z nowych form pomocy, usług i aktywności, 

projektów socjalnych, 

 przywrócenie zdrowego funkcjonowania rodzin, przygotowanie do usamodzielnienia rodzin, 

 zapewnienie udziału w lokalnym życiu społecznym, 

 zamiana słabości (korzystania z pomocy) w mocne strony (dobrowolność, współdecydowanie, 

korzystanie z usług, eksperckość rodzin, osób, grupy), 

 wzrostu poczucia wartości własnej osób w rodzinach, ich znaczenia i wartości dla środowiska. 

 

Osoby, rodziny lub grupy po zapoznaniu się z ofertą wsparcia  podczas warsztatów 

diagnostycznych, wyrażają lub nie wyrażają zgodę na współpracę w MODELU. Animator lub pracownik 

socjalny GOPS (po wstępnym rozpoznaniu poprzez analizę karty oczekiwań, a potem wywiad 

środowiskowy) potwierdza zakwalifikowanie do objęcia wsparciem PZK. Wówczas osoba lub rodzina 

wybiera sobie pracownika kluczowego- rzecznika i powiernika we współpracy z PZK. 

     Spotkania wstępne - prezentujące ofertę współpracy mają charakter warsztatów roboczych 

z osobami, rodzinami „poza schematem” instytucji, kiedy rodziny i pracownicy podmiotów 

pomocowych stają się partnerami w nazywaniu potrzeb osób i rodzin. 

    Spotkania grupowe z osobami i rodzinami zostały zaplanowane w testowaniu Modelu Kooperacji 

trzykrotnie, ale dobre relacje i „moc współpracy” zainicjowała szereg dodatkowych działań środowiskowych 

w gminach i powiatach. 

      Na przykład w gminie Narewka (powiat hajnowski, woj. podlaskie), gdzie PZK współpracuje 

 z rodzinami z dziećmi z niepełnosprawnością zorganizowano wspólne spotkanie z Mikołajem w grudniu 

2019 r., a w styczniu 2020 wspólne kolędowanie dla rodzin i PZK wraz z wolontariuszami oraz z 

uczestnikami powiatowego WTZ. Grupa wolontariatu założona została przez pedagog Szkoły Podstawowej 

– członka PZK w odpowiedzi na potrzeby rodzin Szkoły Podstawowej w Narewce, po to by na co dzień 

odwiedzać dzieci z niepełnosprawnościami w  domach i zapewnić im kontakt z rówieśnikami. Niektóre z 

nich mieszkają na kolonii i to jedyny ich kontakt z rówieśnikami. 

     W gminie Kobylin Borzymy, gdzie w listopadzie 2019 roku na życzenie seniorów, którzy 

współpracują z PZK w Modelu, powstał Klub Seniora w Sali Gminy użyczonej przez Wójta.  Wykładowcami 

co czwartek w Klubie są członkowie PZK – a to Policja, Pani z Sanepidu, Pan  



 

 

z Uniwersytetu III Wieku, Pani informatyk ze szkoły. Zaś pan Janek – radny gminny i członek PZK był 

inicjatorem, a teraz jest animatorem tego Klubu.  

      Rodziny z dziećmi w Wysokiem Mazowieckiem szykują się w lutym 2020 do wspólnego wyjazdu po 

warsztatach umiejętności, zrealizowanych dla nich przez powiatową Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną. Rodziny z dziećmi się na tyle zintegrowały, ze chcą wspólnie spędzać ze sobą czas wolny 

i dalej uczyć się wzajemnie. Zaś w styczniu Pani z ośrodka kultury, dla rodzin  

z Modelu przygotowała atrakcje feryjne. 

     Tego wszystkiego nie było w opisie współpracy w MODELU KOOPERACJI INSTYTUCJI I SŁUŻB 

POMOCOWYCH W GMINACH WIEJSKICH, my tylko zainicjowaliśmy tę współpracę i ją wzmacniamy. 

Efekty pracy PZK zależą w przeważającej mierze od ludzi i sposobu ich współpracy, chęci 

i jakości wykonywania przez nich zadań. Rezultaty, jakie osiągnie zespół zadecydują o realizacji celów 

MODELU. Na efektywność mają wpływ relacje pomiędzy członkami PZK oraz postawy, wiedza, 

umiejętności poszczególnych osób w zespole, a szczególnie liderów-animatorów PCPR i GOPS danego 

zespołu. Aby znaleźć najlepsze  rozwiązanie i podjąć  najlepszą decyzję uczestnicy PZK angażują się 

w działania zgodne z ustalonymi standardami oraz wymagają od siebie nawzajem, by cechowali się taką 

samą postawą.   

 


