


Projekt: „Liderzy Kooperacji”
II Kamień Milowy

Podsumowanie drugiego etapu badań 
przeprowadzonych wśród przedstawicieli instytucji 

pomocowych oraz podmiotów integracji społecznej, 
działających na poziomie gminnym i powiatowym.



Informacja o badaniu
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.

Badanie zostało przeprowadzone metodą jakościową, z użyciem 
techniki zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI).



Informacja o badaniu
Problemy badawcze:
1. Jaki jest poziom przygotowania podmiotów PZK do wdrażania 

modelu?
2. Jakie są oczekiwania przedstawicieli badanych instytucji dotyczące 

współpracy podmiotów w modelu kooperacji?
3. Jakie możliwości dostrzegają badani w zakresie wdrożenia modelu 

kooperacji na rzecz rodzin i osób z określonym typem trudności?
4. Jakie są zasoby w zakresie kooperacji podmiotów powiatowych i 

gminnych różnych sektorów działających na rzecz rodzin?
5. Jak przedstawiają się bariery utrudniające kooperację w środowisku 

wiejskim na rzecz rodzin i osób przeżywających trudności?
6. Jakie mogą być sposoby wykorzystania zasobów, w tym narzędzi z 

Modelu kooperacji?



Lubelskie: 

Cyców, Konopnica, Leśniowice, Spiczyn, Tomaszów Lubelski, Wólka

Mazowieckie: 
Małkinia Górna , Liw, Węgrów, Nur, Stoczek, Wiązowna, Radzanów,

Podkarpackie: 
Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, Trzebownisko, Zarzecze,

Podlaskie: 
Kobylin-Borzymy, Kolno, Łomża, Narewka, Piątnica, Wysokie Mazowieckie 

Świętokrzyskie:

Bieliny, Bogoria, Łoniów, Łopuszno, Oksa, Wodzisław



Informacja o badaniu
W badaniu, które zostało przeprowadzone w gminach wiejskich 
respondenci reprezentowali następujące instytucje:
•gminne ośrodki pomocy społecznej (pracownicy socjalni, kierownicy)
•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 (nieliczni, pedagodzy),
•stowarzyszenia, organizacje
•rady gmin (nieliczni, radni nie uczestniczą regularnie)
•rady powiatów (nieliczni, radni nie uczestniczą regularnie). 



Diagnoza obecnego 
stanu współpracy 

pomiędzy 
poszczególnymi 

instytucjami oraz 
ocena stopnia 

przygotowania do 
wdrożenia Modelu 

kooperacji

Co się zmieniło w ciągu roku?
1. Uczestnicy testowania Modelu zwracają uwagę na to, że

jego największą zaletą jest to, że został wypracowany
oddolnie, a nie narzucony instytucjom. Pozwala to na jego
dopasowanie do realiów codziennej pracy i oparcie zasad
o wiedzę i faktyczne doświadczenie pracowników
instytucji pomocowych.

2. Badani, którzy pracują Modelem od początku, są
pozytywnie zaskoczeni tym, jak wiele ich uwag i sugestii
zostało w nim zawartych. Zyskali dzięki temu
przeświadczenie, że Model jest dostosowany do ich
potrzeb i oczekiwań. Przekłada się to na większe
zaangażowanie w jego wdrożenie.

3. Kompleksowość Modelu - szeroka współpraca instytucji
lokalnych oraz uwzględnienie potrzeb i postulatów osób
zaangażowanych w jego stworzenie mogą przesądzić o
sukcesie tej nowej formy współpracy.



Diagnoza obecnego 
stanu współpracy 

pomiędzy 
poszczególnymi 

instytucjami oraz 
ocena stopnia 

przygotowania do 
wdrożenia Modelu 

kooperacji

Co się zmieniło w ciągu roku?

4. Uczestnicy badania dostrzegają, że udział w projekcie i
testowaniu Modelu umożliwia im przedstawienie swoich
problemów oraz wpływa na rozwiązanie problemów za
pomocą innych niż dotychczas sposobów.

5. Część respondentów jest zachowawcza w ocenie
wdrożenia Modelu, ich zdaniem dopiero realna praca i
ewaluacja efektów pozwolą na określenie, czy Model
pełni swoją funkcję.



Diagnoza obecnego 
stanu współpracy 

pomiędzy 
poszczególnymi 

instytucjami 
pomocowymi oraz 

ocena stopnia 
przygotowania do 
wdrożenia Modelu 

kooperacji

Co się zmieniło w ciągu roku?

Uczestnicy badania w niemal wszystkich gminach
podkreślali, że w ciągu ostatniego roku nastąpiła bardzo
istotna zmiana w charakterze relacji pomiędzy
przedstawicielami poszczególnych instytucji pomocowych:

a) 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, 

b) 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 stowarzyszeń i organizacji,  

c) wzrost zaufania do osób  tworzących Zespoły, 

d) nowe możliwości współpracy pozwalają lepiej radzić sobie 
w sytuacjach, gdy możliwości konkretnej instytucji 
pomocowej wyczerpią się.



Warto podkreślić:
1. Realizacja postawionych w I KM zadań stała się okazją do dyskusji 

nad problemami, które dotąd postrzegane były jako interesujące 
tylko dla wybranych osób, grup i podmiotów lub były słabo 
zdiagnozowane i jako takie, nie mobilizowały do szukania 
wspólnych rozwiązań. 

2. Praca w Zespole stała się inspiracją do podjęcia dodatkowych 
wspólnych zadań działań:

• np. utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łopusznie
• konferencje 



Mocną stroną instytucji powiatowych w ocenie rozmówców są ich wszelkiego 
rodzaju zasoby – zarówno kadrowe, jak i finansowe – bez których gminy 
wchodzące w skład powiatu nie byłyby należycie w stanie wykonać szeregu 
zadań. 

Mocnymi stronami - zdaniem respondentów - są: wiedza i doświadczenie, 
jakie posiadają przedstawiciele poszczególnych instytucji.

Istotną rolę odgrywają:
• szkolenia zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, 
•współpraca ze specjalistami i możliwość zaproszenia ich,  
•wsparcie ekspertów, doradców ROPS.



Obawy

1. W niemal wszystkich grupach pojawił się wątek
możliwej niechęci jednostek/rodzin do
podejmowanych przez Zespół działań czy
potencjalnego braku zaangażowania w udzielaną
pomoc.

2. Część respondentów zwraca uwagę, że osoby objęte
wsparciem mogą czuć się osaczone nadmiarem
aktywności ze strony instytucji, a przez to wycofywać
się z projektu.

3. „Projektowy” tryb myślenia zastępuje
odpowiedzialność za osiągnięcie wyznaczonego celu
pracy z rodziną/osobą – np. rodzina rezygnuje i są
tego konsekwencje (niezrealizowanie wykupionych
usług).



Obawy

4. 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).

5. 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”.

6. Badani na ogół są dobrze przygotowani do
wypełniania swoich funkcji, natomiast praktyczny
wymiar współpracy w ramach Modelu pozostaje dla
nich niewiadomą.



Oczekiwania 
dotyczące 

współpracy 
podmiotów w 

Modelu 
kooperacji

1. Zaangażowanie osób odpowiedzialnych za współpracę w 
dłuższej perspektywie czasowej: badani zauważają, że
w natłoku codziennych obowiązków, zapał do pracy w 
Modelu może z czasem osłabnąć. 

2. Regularne spotkania uczestników projektu. W ich trakcie 
osoby zaangażowane mają bowiem możliwość swobodnej, 
otwartej rozmowy i lepszego zrozumienia prezentowanych 
przez innych stanowisk.

3. Dobre relacje o charakterze interpersonalnym, w tym 
wzajemne poznania się członków Zespołu. Relacje będą się 
coraz bardziej zacieśniać wraz z wprowadzaniem nowego 
Modelu współpracy, budowania relacji o charakterze 
partnerskim, braku nieporozumień, umiejętności 
wzajemnego słuchania się i wyciągania wniosków.

4. Badani żywią też duże nadzieje, że Model ten przyniesie 
wymierne skutki i stanie się wzorem postępowania w 
innych, podobnych przypadkach.



Oczekiwania 
dotyczące 

współpracy 
podmiotów w 

Modelu 
kooperacji

5. Potrzeba ustalenia wspólnego celu, a jednocześnie 
spoglądanie na dany problem z różnych perspektyw i 
różnych punktów widzenia, przy zachowaniu określonych 
i wypracowanych wzorów współpracy. 

6. Kolejną potrzebą jest sformalizowanie kooperacji i 
ochrona prawna decyzji podejmowanych przez 
poszczególne PZK (np. w kontekście przetwarzania danych 
osobowych klientów). 

7. Upowszechnianie dobrych praktyk współpracy 
międzyinstytucjonalnej wśród mieszkańców i instytucji w 
gminach. 



Oczekiwania 
dotyczące 

współpracy 
podmiotów w 

Modelu 
kooperacji

Oczekiwania  względem wojewódzkich podmiotów 
sektorowych (zrzeszonych w WZK).

a) koordynacja i nadzór merytoryczny – powinny 
one pełnić funkcję zarządczą, poprzez zdjęcie z 
instytucji gminnych kwestii administracyjno-
biurokratycznych. 

b) Ich rola powinna też opierać się na wsparciu –
rozumianym jako doradztwo, szkolenia i 
udostępnienie zaplecza specjalistów (pomoc 
prawna, coaching, promocja).



Korzyści płynące 
z wdrożenia 

Modelu 
kooperacji na 
rzecz klientów 

Wszystkie Zespoły wstępnie określiły, z jakimi 
rodzinami będą pracować oraz jaki będzie sposób 
ich wyłonienia. 

1. W gminach województwa lubelskiego: rodziny 
wielodzietne i niepełne, rodziny z osobami 
uzależnionymi i niepełnosprawnymi, rodziny z 
problemami wychowawczymi. 

2. W gminach województwa mazowieckiego: praca z 
rodzinami wieloproblemowymi, uzależnienie 
nieletnich od Internetu oraz urządzeń 
elektronicznych, uzależnienie od alkoholu.

3. W gminach województwa podkarpackiego: 
wybrane osoby, rodziny wieloproblemowe, 
niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, 
wielodzietność czy alkoholizm, 
niepełnosprawność, choroba.



Korzyści płynące 
z wdrożenia 

Modelu 
kooperacji na 
rzecz klientów 

4. W gminach województwa podlaskiego oferta dla: 
seniorów, rodzin z wieloma problemami,  rodzin 
wielodzietnych (z akcentem na dzieci), rodzin z 
dziećmi niepełnosprawnymi. 

5. W gminach województwa świętokrzyskiego: 
niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm.



Bariery 
utrudniające 
kooperację w 
środowisku 
wiejskim na 

rzecz klientów

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.

I. Pierwszy dotyczył rodzin – klientów pomocy społecznej
i środowiska, w którym żyją:

• duża liczba rodzin dysfunkcyjnych,

• brak wiedzy o dostępnych formach pomocy,

• stereotypowe podejście mieszkańców wsi do niektórych
kwestii, np. korzystania z pomocy społecznej czy usług
psychologa,

• roszczeniowe postawy rodzin/osób, do których
kierowana ma być pomoc,

• postawy najbliższego otoczenia rodzin i osób
przeżywających trudności

• środowisko wiejskie opisywano jako takie, w którym raz 
podjęte opinie i etykiety nadane innym są trwałe i trudne 
do zmiany, w którym mieszkańcy raczej będą poszukiwali 
potwierdzenia dla tych powziętych sądów, a nie starali 
się je weryfikować.



Bariery 
utrudniające 
kooperację w 
środowisku 
wiejskim na 

rzecz klientów

• zbyt niski poziom edukacji w środowisku wiejskim, który
przekłada się na niski poziom wiedzy na temat
funkcjonowania społeczeństwa i instytucji w nim
działających,



Bariery 
utrudniające 
kooperację w 
środowisku 
wiejskim na 

rzecz klientów

II. Drugi dotyczył barier istniejących w samych
instytucjach:

• obciążenie pracą i brak czasu, duża liczb obowiązków i
fakt, że zakwalifikowanie do Projektu to dodatkowa
praca,

• brak otwartości ze strony przełożonych. Przykładem
może być brak pozwolenia na udział w spotkaniu, który
mógłby być wywołany przez braki kadrowe,

• zbyt małe środki finansowe przeznaczane na
funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej, co
przekłada się na brak funduszy na samochody służbowe
oraz na wyższe płace dla pracowników,

• brak psychologów i psychoterapeutów w systemie
oświaty i instytucji pomocy społecznej,

• Trudności we współpracy instytucji z wymiarem
sprawiedliwości i służbą zdrowia,

• rozmówcy wskazali Rozporządzenie Ogólne o Ochronie
Danych Osobowych, które sprawia, że decyzjom o
podjęciu działań towarzyszą obawy związane ze
zgodnością z obowiązującymi przepisami w zakresie
przesyłania i przetwarzania danych osobowych.



Sposoby 
wykorzystania 

zasobów, narzędzi 
z Modelu 

kooperacji

Narzędzie z Modelu Kooperacji, które budzi największe 
zainteresowanie, to dostępne dla pracowników 
pakiety szkoleń. 

Dostrzegają oni luki w swoim przygotowaniu zawodowym 
i chcą je uzupełniać. Oprócz superwizji mowa przede 
wszystkim o szkoleniach, których tematykę uczestnicy 
sami będą mogli wybierać.

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. 

Kontakt  ze specjalistami.

Możliwość współpracy, którą zdobyli i nadal rozwijają.



Sposoby 
wykorzystania 

zasobów, narzędzi 
z Modelu 

kooperacji

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. 

Uczestnicy badania na ogół deklarują, że czują się dobrze 
przygotowani do wypełniania swoich funkcji, 
natomiast praktyczny wymiar współpracy w ramach 
Modelu pozostaje dla nich niewiadomą.



Barbara Marek-Zborowska 
Dziękuję za uwagę




