
 

 

Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w ramach Szkoły Kooperacji – poziom regionalny 

Lublin, 6-8 listopada 2019 r. 

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA: 

DZIEŃ I (środa 06.11.2019) 

08:00  Podstawienie autokaru 

08:30-12:30 Przejazd do Lublina 

12:30-12:45 Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie 

12:45-13:30 Spotkanie robocze prowadzone przez moderatora – wymiana doświadczeń 

Partnerskich Zespołów Kooperacji, spostrzeżeń, omówienie wyników wcześniej 

przeprowadzonych badań fokusowych 

13:30-14:15  Obiad  

14:15-19:30 Spotkanie robocze prowadzone przez moderatora – wymiana doświadczeń 

Partnerskich Zespołów Kooperacji, spostrzeżeń, omówienie wyników wcześniej 

przeprowadzonych badań fokusowych (c.d.) 

19:30-20:30 Kolacja  

 

DZIEŃ II (czwartek 07.11.2019) 

06:30-08:00 Śniadanie 

08:30-11:00 I Wizyta studyjna (przedstawienie dobrych praktyk w obszarze wsparcia osób 

starszych – Klub Seniora prowadzony przez OPS w Niemcach, ul. Parkowa 4), w tym 

30 min. – praca moderatora 

11:00-13.15 Spotkanie panelowe prowadzone przez moderatora – podsumowanie pilotażu 

Modelu Kooperacji w gminach, prezentacja wyników pilotażu przez przedstawicieli 

poszczególnych Partnerskich Zespołów Kooperacji  

13:15-14:00 Obiad  

14:00-17:30 II Wizyta studyjna (przedstawienie dobrych praktyk w obszarze kompleksowego 

wsparcia rodziny – Starostwo Powiatowe w Parczewie, ul. Warszawska 24 – Ośrodek 

Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Parczewie 

oraz Centrum Wsparcia Rodzin w Parczewie, prowadzone przez Stowarzyszenie 

Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie), w tym 75 min. – praca moderatora 

17:30-19:30 Spotkanie panelowe prowadzone przez moderatora – podsumowanie pilotażu 

Modelu Kooperacji w gminach, prezentacja wyników pilotażu przez przedstawicieli 

poszczególnych Partnerskich Zespołów Kooperacji (c.d.) 

  Podsumowanie i panel dyskusyjny. 

19:30-20:30  Kolacja  

 

DZIEŃ III (piątek 08.11.2019) 

06:30-08:00 Śniadanie 



 

 

08:00-14:00 Spotkanie robocze (burza mózgów) prowadzone przez moderatora – Wypracowanie 

wspólnych wniosków i założeń do końcowego sprawozdania z pilotażu, przygotowanie 

rekomendacji i wspólnych uwag do Modelu Kooperacji 

14:00-15:00 Obiad 

15:00-19:30 Przejazd z Lublina do Białegostoku 

 

NOCLEG: Campanile Lublin, ul. Lubomelska 14, 20-072 Lublin 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cel Partnerskiego Spotkania Wymiany Doświadczeń 

 Wymiana doświadczeń Partnerskich Zespołów Kooperacji, spostrzeżeń, omówienie 

wyników badań fokusowych, 

 Podsumowanie pilotażu Modelu Kooperacji w gminach, prezentacja wyników pilotażu 

przez przedstawicieli poszczególnych Partnerskich Zespołów Kooperacji, 

 Wypracowanie wspólnych wniosków i założeń do końcowego sprawozdania z pilotażu, 

przygotowanie rekomendacji i wspólnych uwag do Modelu Kooperacji. 

 

Wizyty studyjne podczas 3-dniowego Spotkania Wymiany Doświadczeń – 7 listopada 2019 

 

1) Klub Seniora prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach, 

2) Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej  

w Parczewie oraz Centrum Wsparcia Rodzin w Parczewie, prowadzone przez 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie. 

 

W Spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Partnerskich Zespołów Kooperacji, biorących 

udział w testowaniu Modelu Kooperacji oraz przedstawiciele Wojewódzkich podmiotów 

sektorowych, wchodzących w skład Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji – łącznie 37 osób. 

 

Podsumowanie pracy merytorycznej 

Zagrożenia realizacji założeń Modelu Kooperacji (MK): 

 brak spójności w obowiązujących przepisach, brak podstaw legislacyjnych, 

umożliwiających realizację założeń MK, 

 brak zabezpieczenia środków finansowych na dalszą realizację usług, 

 wypalenie zawodowe pracowników zaangażowanych w realizację założeń MK, 

 brak narzędzi motywujących nowych/młodych pracowników do pracy MK, 

 wciąż niewystarczająca znajomość kompetencji podmiotów zaangażowanych  

w pomoc, szczególnie tych „nieoczywistych”, których podstawa wynika  

z realizowanych przez podmioty projektów, 

 brak skutecznych narzędzi, motywujących rodziny do korzystania z oferty 

pomocowej, 

 brak zasobów w sferze pozarządowej do realizacji działań pomocowych, z drugiej 

strony - niewystarczająca przychylność władz lokalnych do wsparcia istniejących 

organizacji. 

 

 



 

 

Rekomendacje służące realizacji MK: 

 stworzenie Zespołów o zasięgu powiatowym, składających się ze specjalistów 

reprezentujących różnorodne instytucje. W sytuacji pracy nad przypadkiem, 

specjaliści byliby „dobierani” według potrzeb konkretnej rodziny. Jeden trzon  

o zasięgu powiatowym na potrzeby wszystkich gmin powiatu, 

 nacisk na odpowiedni dobór instytucji/podmiotów, a przede wszystkim osób do 

współpracy, 

 wsparcie psychologiczne, superwizyjne osób zaangażowanych w pracę modelem,  

w celu uniknięcia wypalenia zawodowego, 

 zabezpieczenie środków finansowych na wspólne powiatowo-gminne cele oraz na 

utrzymanie funkcji lidera, jako osoby merytorycznie odpowiedzialnej za realizację 

założeń MK, 

 próba zmiany rankingu priorytetów – podniesienie ważności pomocy społecznej  

w kontekście finansowania, 

 upowszechnianie MK nie podczas rad powiatowych i gminnych, ale podczas spotkań 

komisji związanych z polityką społeczną. 

 

Dotychczasowe korzyści: 

 regularne spotkania, współpraca, wymiana doświadczeń, 

 MK jako ścieżka działania, realne możliwości wdrożenia, 

 zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w realizację założeń MK – 

unaocznienie ważności działań pomocowych, ścisłej współpracy 

międzyinstytucjonalnej. 

 ciągłe inspiracje wynikające ze spotkań z podmiotami zewnętrznymi. 

 

 

Opracowanie: Anna Golubiewska-Dziadel, koordynator regionalny ROPS w Białymstoku 

 

 


