
 

 

 

 

 

 

 

SKRYPT 
„TRZYDNIOWE PARTNERSKIE SPOTKANIA 

WYMIANY DOŚWIADCZEŃ” 

 

Termin: 16-18.09.2019 

Miejsce: Hotel Stodółka Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 89 

 

Uczestnicy:   Przedstawiciele Powiatowych Zespołów Kooperacji, Wojewódzkich 

Zespołów Kooperacji oraz Doradcy 
Zamawiający:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Liderzy kooperacji” realizowanego  

z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.  

 

CEL SPOTKAŃ: 

 POZNANIE CIEKAWYCH INICJATYW PARTNERSKICH,  

 NAWIĄZANIE NOWYCH KONTAKTÓW,  

 WYMIANA DOŚWIADCZEŃ OSÓB BEZPOŚREDNIO UCZESTNICZĄCYCH 

W WIZYTACH,  

 WZBOGACENIE DOTYCHCZASOWEJ WIEDZY ORAZ PODJĘCIE 

NOWYCH WYZWAŃ I INICJATYW, DZIĘKI KTÓRYM MOŻNA BĘDZIE 

UDOSKONALIĆ ISTNIEJĄCY WARSZTAT PRACY 

 ZAIMPLEMENTOWANIE SKUTECZNYCH ORAZ NOWATORSKICH 

ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W OBSZARZE WSPÓŁPRACY 

MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ PRZEZ PODMIOTY Z WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO 

 NAWIĄZANIE DŁUGOFALOWYCH RELACJI MIĘDZY PODMIOTAMI 

POZWALAJĄCYCH NA WYMIANĘ INFORMACJI I DOŚWIADCZENIA 

 WYPRACOWANIE WSPÓLNYCH NARZĘDZI ORAZ ZAŁOŻEŃ, KTÓRE 

NASTĘPNIE ZOSTANĄ PRZENIESONE NA GRUNT POSZCZEGÓLNYCH 

PZK, WZK I ZOSTANA WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ 

NA POZIOMIE PZK, WZK  

 OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ FOCUSOWYCH 

 PODUMWANIE I PREZENTACJA WYNIKÓW PILOTAŻU W GMINACH 

 PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI I WSPÓLNYCH UWAG DO 

MODELU 

 

 

 



 

 

REALIZACJA PROGRAMU 

Dzień I 

13:00-17:00 Prelekcja  

Omówienie działań z I kamienia milowego na terenie gminy Bieliny. Przedstawienie 

głównych problemów zdiagnozowanych na terenie gminy Bieliny. Prezentacja podmiotów 

wchodzących w skład PZK Bieliny. Prezentacja koszyka usług i aktywności z terenu powiatu 

kieleckiego gminy Bieliny. Omówienie wyników badan fokusowych z gminy Bieliny. 

Dyskusja uczestników spotkania na temat różnic i podobieństw w zdiagnozowanych 

problemach w I kamieniu milowym – spostrzeżenia, sugestie i uwagi.  

Wymiana doświadczeń PZK. 

Celem badania fokusowego jest analiza potrzeb i oczekiwań w zakresie możliwości kooperacji 

na rzecz rodzin, identyfikacja barier utrudniających kooperację w środowisku wiejskim, analiza 

zasobów do kooperacji podmiotów powiatowych i gminnych różnych sektorów.  

17:00-19:00 Prelekcja na temat kooperacji i współpracy międzysektorowymi na terenie gminy 

Bieliny. 

 Omówienie roli Lokalnej Grupy Działania w działaniach partnerskich na terenie gminy, 

prezentacja możliwości finansowania dalszych działań poza projektowych ze środków 

instytucji wchodzących w skład PZK. Prezentacja współpracy, kooperacji różnych podmiotów 

z terenu gminy Bieliny na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i pracy na rzecz 

rodzin/osób/grup. Omówienie partnerstwa trójsektorowego na poziomie lokalnym.  

Na przykładzie Osady średniowiecznej zaprezentowanie możliwości współpracy różnych 

podmiotów samorządowych i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dzień II 

09.30-10.30 Prezentacja Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  

Prezentacja przedstawiciela Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na 

temat możliwości współpracy instytucji publicznych i sektora pozarządowego. Przykłady 

partnerstw oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej zawiązanych na terenie województwa 

świętokrzyskiego w ciągu ostatnich dwóch lat.  

10.30-11.30 Prezentacja Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Prezentacja przedstawiciela Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

na temat współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z biznesem. Ekonomizacja 

w organizacjach pozarządowych. Prezentacja przykładów partnerstw publiczno-prywatnych na 

terenie województwa świętokrzyskiego, które dzięki ekonomizacji poszerzyły swoją 

działalność i stały się samowystarczalne a także zwiększyły się ich możliwości 

współdecydowania o różnych działaniach na terenie gmin. Współpraca JST oraz Podmiotów 

Ekonomii Społecznej.  

12.00 – 15.00 Wizyta i prezentacja Centrum Wspierania Rodziny z „Uśmiechem” Józefina  

i placówek działających w ramach Centrum. 

Centrum Wspierania Rodziny z „Uśmiechem” Józefina (gmina Łopuszno)- organem 

prowadzącym Centrum jest Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży 

„z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach. W skład Centrum Wspierania rodziny z w Józefinie 

wchodzą trzy niezależnie od siebie funkcjonujące placówki, których działania określają 

odrębne regulaminy i statuty wewnętrzne: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C, 

Integracyjna Środowiskowa Świetlica dla dzieci i młodzieży „ z Uśmiechem”, Klub Seniora 

„z Uśmiechem”. W trakcie wizyty uczestnicy zapoznają się z zasadami funkcjonowania 

i współpracy instytucji działających w ramach Centrum. 

16.00-18.00 Przejazd i spacer z przewodnikiem nad jezioro Żabiniec.  

Podczas spaceru omówienie dodatkowych działań jakie są realizowane w ramach zawiązanego 

PZK (Jezioro Żabiniec w gminie Łopuszno to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w regionie 

świętokrzyskim) 

18.00-20.00  Spotkanie z władzami Gminy oraz przedstawienie współpracy różnych podmiotów 

(NGO, JST, sektor prywatny) na terenie gminy Łopuszno oraz biesiada Łopuszańska - 



 

 

Omówienie działań z I kamienia milowego na terenie gminy Łopuszno. Przedstawienie 

głównych problemów zdiagnozowanych na terenie gminy Łopuszno. Prezentacja podmiotów 

wchodzących w skład PZK Łopuszno. Prezentacja koszyka usług i aktywności z terenu powiatu 

kieleckiego gminy Łopuszno. Omówienie wyników badan fokusowych z gminy Łopuszno. 

Dyskusja uczestników spotkania na temat różnic i podobieństw w zdiagnozowanych 

problemach w I kamieniu milowym – spostrzeżenia, sugestie i uwagi. 

 

Dzień III 

 

9.00-14.00 prowadzenie moderator 

Praca w grupach, warsztaty w sali/ spotkanie robocze (burza mózgów) – prezentacja 6 PZK 

z terenu województwa podkarpackiego, omówienie głównych problemów na terenach gmin 

uczestniczących w projekcie, omówienie wyników badań fokusowych, prezentacja podmiotów 

wchodzących w skład poszczególnych PZK. 

14.30-17.30 – prowadzenie moderator 

Spotkanie robocze „burza mózgów” prowadzone przez moderatora – Prezentacja projektów 

socjalnych zgłoszonych przez PZK do realizacji, wypracowanie wspólnych wniosków i założeń 

do końcowego sprawozdania z pilotażu, przygotowanie rekomendacji i wspólnych uwag  

o modelu kooperacji. 

Podsumowanie wizyty, podzielenie się dobrymi praktykami. 

 

 

 

 


