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Wprowadzenie 

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Lublinie (ROPS), a współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej  

w projekcie Liderzy kooperacji1. Projekt w województwie lubelskim jest realizowany  

w 6 gminach w ramach II Kamienia milowego projektu Liderzy kooperacji.   

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (skr. 

Modelu) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk 

sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla 

gmin wiejskich na obszarze makroregionu tj. województw lubelskiego, mazowieckiego, 

podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.  

Realizacja celu projektu wpłynie na włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, 

ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe 

wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji, wzrost wiedzy i umiejętności 

podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji, wzmocnienie 

potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, profesjonalizację działań 

pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację, opracowanie instrumentu 

zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej 

życiowej sytuacji w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach, aktywizację 

społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin. Cel zostanie osiągnięty 

poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie Modelu Kooperacji pomiędzy instytucjami 

pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich. 

Projekt przyczyni się do doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej pomiędzy 

instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, 

wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji 

społecznej osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji. 

Projekt został podzielony na IV etapy („Kamienie milowe”). W pierwszym etapie, 

zrealizowanym w 2018 r. w 8 gminach województwa lubelskiego dokonano diagnozy natężenia 

problemów społecznych oraz diagnozy gotowości przedstawicieli instytucji pomocy społecznej 

i instytucji innych sektorów do podjęcia kooperacji, która ma celu efektywniejsze 

diagnozowanie i niwelowanie problemów społecznych na terenie danej gminy. Na początku II 

Kamienia milowego w 2019 r., w którym brało udział 6 gmin z Lubelszczyzny, dokonano 

wstępnej oceny przygotowanego Modelu Kooperacji. Następnie w 2020 r. model ten 

przetestowano w praktyce.  Niniejszy raport zawiera analizy i wnioski z badania kończącego II 

kamień milowy. Badanie to zostało zrealizowane w październiku 2020 r. 

                                                
1 W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-

2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach projektu Liderzy kooperacji. 
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I Założenia trzeciego badania fokusowego 

Trzecią turę badań fokusowych przeprowadzono po pełnym roku działania  

Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK) składających się z wybranych instytucji 

pomocowych i sektorowych (powiatowo-gminnych) realizujących wdrażanie Modelu 

Kooperacji. Celem trzeciego badania było opisanie wniosków z testowania modelu w praktyce.  

W niniejszym raporcie zamieszczono analizy i wnioski z wypowiedzi członków PZK 

działających na w 6 gminach wiejskich województwa lubelskiego. 

Przeprowadzone badanie umożliwiło realizację następujących celów: 

 

1) Ocena bieżącej sytuacji rodzin na terenie gminy/powiatu. 

2) Ocena efektów kooperacji wśród podmiotów.  

3) Ocena efektów kooperacji w pomocy świadczonej rodzinom. 

4) Analiza Modelu Kooperacji na rzecz rodzin/osób z określonym typem trudności 

(określonym, wybranym do testowania problemem w gminie). 

5) Efektywność pracy z rodzinami w okresie pandemii.  

6) Rozpoznanie czynników, które wpłynęły na efektywność Modelu Kooperacji 

w zakresie pomagania. 

7) Rekomendacje i trwałość modelu. 

1. Cele metodologiczne 

Cele metodologiczne to diagnoza testowanego Modelu Kooperacji oraz czynników 

wpływających na jego skuteczność. 

2. Definicje operacyjne: 

1) Diagnoza: ocena stanu obecnego wraz z próbą odnalezienia przyczyn zakłóceń  

w kooperacji.  

2) Kooperacja: (łac.) spółdzielczość, współdziałanie; 

3) Model Kooperacji w gminach wiejskich (kr. model) jest schematycznym opisem, 

przedstawiającym potencjalny stan wielowymiarowej i wielosektorowej współpracy. 

Zawiera aspekty, zadania, narzędzia i warunki, które uczestnicy pracy nad nim uznali 

za ważne dla osiągnięcia sukcesu efektywnej współpracy, m.in. wzmocnienia 

potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i budowania 

kompleksowego systemu wsparcia. 

4) Partnerskie Zespoły Kooperacji (PZK) składające się z wybranych instytucji 

pomocowych i sektorowych (powiatowo-gminnych) realizujących wdrażanie modelu. 

5) Wojewódzkie Zespoły Kooperacji (WZK) składające się z zespołu ds. modelu 

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, przedstawicieli wojewódzkich 

podmiotów sektorowych oraz uczelni wyższych. 
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6) Wykluczenie społeczno-zawodowe: brak uczestniczenia osób i rodzin w życiu 

zawodowym, edukacyjnym, kulturalnym i społecznym spowodowany trudną sytuacją 

życiową lub innymi czynnikami. 

 

3. Uczestnicy badania 

W 6 wywiadach zogniskowanych wzięło udział łącznie 46 osób. Szczegółowe 

informacje zawiera tabela nr 1. 

 

Tab.1. Wykaz gmin biorących udział w badaniach fokusowych oraz członków PZK 

Lp. Gmina Respondenci 

1 Konopnica 

 (powiat lubelski) 

1) Pracownik socjalny OPS w Konopnicy (1) 

2) Radna Gminy Konopnica 

3) Pracownik socjalny OPS w Konopnicy (2) 

4) Pracownik socjalny OPS w Konopnicy (3) 

5) Pracownik socjalny OPS w Konopnicy (4) 

6) Kierownik OPS w Konopnicy 

7) Pracownik socjalny OPS w Konopnicy (5) 

8) Pielęgniarka 

2 Wólka  

(powiat lubelski) 

1) Pracownik OPS w gminie Wólka - przedstawicielka koła gospodyń 

wiejskich 

2) Kurator - kierownik ośrodka kuratorskiego 

3) Asystent rodziny - OPS w Wólce 

4) Pracownik socjalny OPS w Wólce (1) 

5) Psycholog – ekspert współpracujący z PZK 

6) Pracownik socjalny OPS w Wólce (2) 

7) Pracownik socjalny OPS w Wólce (3) (wcześniej członek PZK w 

Trawnikach) 

8) Kierownik OPS w Wólce 

3 Cyców  

(powiat łęczyński) 
1) Pracownik OPS w gminie Cyców 

2) Pracownik socjalny OPS w gminie Cyców (1) 

3) Pracownik socjalny OPS w gminie Cyców (2) 

4) Pracownik biblioteki w Cycowie 

5) Pracownik socjalny OPS w gminie Cyców (3) 

4 Spiczyn  

(powiat łęczyński) 

1) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 

2) Przedstawiciel Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego (SP) w 

Łęcznej 

3) Pracownik socjalny - OPS w Spiczynie (1) 

4) Pracownik socjalny - OPS w Spiczynie (2) 

5) Asystent rodziny – OPS w Spiczynie 

6) Pracownik socjalny - OPS w Spiczynie (3) 

5 Leśniowice  
1) Przedstawiciel PCPR w Chełmie 
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(powiat chełmski) 2) Dyrektor DPS 

3) Przedstawiciel starostwa powiatowego -prawnik 

4) Pracownik szkoły specjalnej 

5) Pracownik socjalny GOPS w Leśniowicach 

6) Opiekun pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej GOPS w 

Leśniowicach 

7) Przedstawiciel PUP w Chełmie 

8) Pracownik socjalny GOPS w Leśniowicach (1) 

9) Pracownik socjalny GOPS w Leśniowicach (2) 

10) Pracownik socjalny GOPS w Leśniowicach (3) 

11) Psycholog z poradni  

12) Asystent rodziny GOPS w Leśniowicach. 

6 Tomaszów Lubelski 

(powiat 

tomaszowski) 

1) Kierownik GOPS w Tomaszowie Lubelskim 

2) Pracownik urzędu gminy odpowiedzialny za realizację projektów 

europejskich 

3) Radna Gminy Tomaszów Lubelski 

4) Koordynator asystentów rodziny GOPS w Tomaszowie Lubelskim 

5) Księgowa Urzędu Gminy w Tomaszowie Lubelskim 

6) Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy 

Tomaszów Lubelski 

7) Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie 

Lubelskim. 

 

 

 

II Analiza wypowiedzi respondentów 

1. Ocena bieżącej sytuacji rodzin na terenie gminy/powiatu i praca z klientami  

w trakcie pierwszej fali pandemii 

 

Rodzina w Polsce ulega procesualnym przemianom typowym dla takich komórek 

społecznych w Europie i na świecie. Jako instytucja społeczna posiada funkcje wynikające ze 

specyficznego układu stosunków między osobami pełniącymi w niej określone role, poddane 

społecznej kontroli. Wypełnianie przez rodzinę w należyty sposób tych funkcji zapewnia 

stabilny rozwój tak poszczególnym jej członkom, jak również całemu społeczeństwu. Główne 

problemy dotyczące rodzin obserwowane obecnie w Polsce to różnego rodzaju zaburzenia w 

wypełnianiu funkcji i niewydolność wychowawcza. Dysfunkcje te wielokrotnie są ze sobą 

sprzężone.  

Rok 2020 przyniósł nieprzewidywalną w swych skutkach sytuację pandemii. Z uwagi na 

konieczność zachowania dystansu społecznego i izolację w niektórych rodzinach pojawiły się 

dotychczas niezdiagnozowane dysfunkcje, jak również nasiliły się już występujące problemy, 

tj.: ukryta przemoc, nadużywanie alkoholu przez rodzica/opiekuna. 
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W opiniach członków PZK w bieżącym roku nieznacznie zmieniła się sytuacja rodzin 

w badanych gminach. Liczba klientów pomocy społecznej zmieniła w stosunku do ubiegłego 

roku w gminach: Tomaszów Lubelski i Konopnica. W pozostałych gminach była 

ona porównywalna do roku 2019. 

W każdej z gmin zmieniła się sytuacja socjalna i struktura problemów.  Powodem tej 

zmiany jest pandemia Covid-19, która powoduje m.in.: 

1) Problemy z opieką i pielęgnacją osób starszych, chorych i samotnych2 

Według naszych diagnoz najbardziej narażone są osoby niepełnosprawne, chore i 

niepełnosprawne. To stanowi problem, chociażby patrząc przez pryzmat zasiłków stałych 

wypłacanych w pomocy społecznej. No i są osoby, które tracą nagle zdolność do samodzielnej 

egzystencji. Osoba, która nagle nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku 

lokalnym, czyli nagle trzeba jej zapewnić pomoc. No to jest teraz dość częste - udary i tego typu 

kwestie (włącznie właśnie z zapaleniem płuc i powikłaniami). Te choroby powodują, że nie ma 

się, kto tymi osobami zaopiekować. Szpital też już nie może tego zrobić. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

2)Wzrost bezrobocia i zubożenie części rodzin 

W okresie ostatniego roku zwiększyła się liczba osób pobierających świadczenia pieniężne oraz 

inne świadczenia rzeczowe. Powodem był wzrost bezrobocia. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

 

Trochę doszło nowych osób bezrobotnych w czasie właśnie tej pandemii oraz osób, które 

wróciły zza granicy. 

PZK w Wólce  

3) Izolację społeczną wywołaną kwarantanną 

Ludzie byli izolowani, siedzieli w domu […] musieli się uczyć być ze sobą. Oni nie potrafili ze 

sobą żyć po prostu. 

PZK w Spiczynie 

 

                                                
2 Jak wskazują badania osoby starsze coraz częściej pozostają same wobec wyzwań starości, ewentualnie mogą 

liczyć na doraźną, okresową pomoc najbliższych. Wynika to przede wszystkim z tzw. czynników 

wewnątrzrodzinnych: zmniejsza się liczba członków rodziny mogących sprawować opiekę, zmienia się model 

tradycyjnej wielopokoleniowej struktury rodzinnej, coraz więcej rodzin jest niepełnych, dysfunkcyjnych, o 

niewielkiej potrzebie utrzymywania więzi emocjonalno-społecznych. 
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Musieliśmy dostosować się, bo też nasze seniorki ze względu na swoją sytuację zdrowotną i te 

choroby nie odważyły się na pewne rzeczy, na pewne wyjazdy i pewne usługi, które były 

zaproponowane, no i musieliśmy to ograniczyć i jakoś wybrnąć z tej sytuacji. 

PZK w Spiczynie 

 

4)Problemy psychiczne mieszkańców wywołane kwarantanną3 

Zauważamy, że w związku z tą sytuacją epidemiczną ludzie zaczynają nie radzić sobie z 

emocjami 

PZK w Konopnicy 

5)Zakłócenia w pomocy skierowanej do rodzin dysfunkcyjnych (m.in. 

doświadczających przemocy czy problemu alkoholizmu) 

Pomocy wymagają osoby z problemem przemocy w rodzinie, a to wiąże się ściśle z problemem 

alkoholowym. W tej sytuacji pomocy wymagają całe rodziny, potrzeba pomocy różnych 

specjalistów. 

PZK w Spiczynie 

6)Zakłócenia w pracy socjalnej wynikające z braku bezpośredniego kontaktu 

pracowników socjalnych z rodzinami 

Pandemia COVID -19 utrudniła realizację Modelu Kooperacji, niektóre usługi musiały zostać 

odłożone w czasie, przeniesione na inny termin.  

PZK w Konopnicy 

7)Opóźnienia w zakresie działań realizowanych przez poszczególne PZK 

Nie działało to tak, jak było zaplanowane, bo terminy się poprzesuwały. Czekaliśmy długo, nie 

wiedzieliśmy, kiedy ruszymy z tymi wszystkimi usługami, a później okazało się, że to wszystko 

rusza szybko i już, bo może będziemy znowu ograniczeni jesienią. […] pandemia miała wpływ 

na czas, na terminy. 

PZK w Konopnicy 

W trakcie I fali pandemii praca z klientami miała charakter hybrydowy. Wyjątkiem była 

gmina Cyców, gdzie zaniechano pracy zdalnej, a kontakt bezpośredni miał miejsce tylko z 

                                                
3 Wsparcie skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane jest poprzez działania o charakterze 

profilaktycznym, aktywizującym oraz opiekuńczym i świadczone zarówno w środowisku lokalnym, jak i w formie 

instytucjonalnej. Instytucjonalne formy systemu ochrony zdrowia psychicznego związane są przede wszystkim z 

działaniami w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Tradycyjnymi formami specjalistycznej opieki 

zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi są: opieka ambulatoryjna i stacjonarna. W okresie pandemii 

wzrasta liczba osób wymagających wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. 
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niektórymi podopiecznymi, gdyż nie wszyscy wyrażali zgodę na „wpuszczenie” pracownika 

pomocy społecznej do domu. 

Praca w okresie pandemii świadczona była w obu trybach (zdalnym i bezpośrednim). Należy 

wspomnieć, że kadra GOPS pracowała w trybie ciągłym zapewniając możliwość osobistego 

składania wniosków i załatwiania spraw w sytuacjach wymagających natychmiastowego 

działania pomocowego i udzielenia wsparcia dla osób wykluczonych cyfrowo, objętych 

kwarantanną domową oraz chorych, objętych pomocą usługową. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

 

Pracowaliśmy w trybie mieszanym. W GOPS nie da się wszystkiego zrobić zdalnie 

Sprawozdawczość, przekazywanie informacji instytucjom, odpowiadane na pisma. 

PZK w Spiczynie  

 

Pracę zdalną respondenci ocenili jako trudną i czasochłonną. Ponadto praca zdalna 

uniemożliwiała weryfikowanie informacji otrzymanych od klientów. 

Praca zdalna spowodowała zwiększenie czasu niezbędnego na zrealizowanie konkretnych 

działań. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

 

Myślę, że (praca zdalna wymagała - red.) jeszcze większej ilości czynności niż dotychczas. Bo 

są poukładane pewne kwestie przyjęcia wniosków i dzielenia zadań. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

Ponadto praca zdalna uniemożliwiała weryfikowanie informacji otrzymanych od 

klientów. 

Nikt nie może tego zweryfikować, bo nie pojedzie, nie zobaczy, czy kupił coś, czy tam zrobił coś, 

tak, musi uwierzyć na słowo. 

PZK w Wólce 

 

(Klient - red.) mówi, że wszystko jest super, dzieci nie sprawiają problemów, a dopiero jak się 

pojedzie w teren to się okazuje, że rzeczywistość jest troszkę inna. 

PZK w Wólce 

 

W Tomaszowie Lubelskim wykorzystywano w pracy zdalnej portal Empatia, a w 

Spiczynie klientów zaopatrzono w tablety, które mają na celu usprawnienie kontaktów z 

pracownikami socjalnymi. 
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Portal „Empatia” umożliwia elektroniczne składanie wniosków o przyznanie świadczeń 

realizowanych przez GOPS, podpisanych profilem zaufanym, podpisem elektronicznym lub 

poprzez dostęp do bankowości elektronicznej. Należy jednak stwierdzić, że wnioski o pomoc 

społeczną w zdecydowanej większości składane są przez osoby bezpośrednio przychodzące do 

siedziby ośrodka, które zazwyczaj wymagają pomocy w ich napisaniu. Obejmujemy wsparciem 

grupy społeczne najmniej wyedukowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i cyfrowym. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

Mamy dla klientów tablety i zegarki. Stworzymy klientom grupę. Będą się łączyć, będą między 

sobą rozmawiać, bo sytuacja jest rozwojowa. Myślę, że jesienią nie wyjdą z domów, to 

przynajmniej dalej się będą mogli ze sobą rozmawiać. Będzie to skuteczniejsze niż kontakt 

telefoniczny. 

PZK w Spiczynie  

2. Ocena efektów kooperacji wśród podmiotów 

W trakcie badania fokusowego respondentów poproszono o wypowiedzenie się 

w następujących kwestiach: 

1) Idea powołania PZK i WZK, 

2) Ocena realizacji warsztatów diagnostycznych, 

3) Ocena organizacji trzydniowych Partnerskich spotkań wymiany  

4) Ocena realizacji superwizji, 

5) Ocena wdrażania Indywidualnych Planów Pomocy, 

6) Ocena realizacji projektów socjalnych. 

 

 

Idea powołania PZK została w niemal  we wszystkich gminach oceniona pozytywnie. 

Oceny neutralne wyrazili wyłącznie członkowie PZK z Cycowa. Powołanie PZK 

spowodowało, że uzyskano dostęp do specjalistów, zacieśniły się więzi i kontakty nieformalne 

miedzy przedstawicielami poszczególnych instytucji. 

 

Uważam, że to jest ogromne narzędzie wsparcia, zespół ludzi, specjalistów, którzy będą 

wspierali działania ośrodka 

PZK Tomaszowie Lubelskim 

 

Jest współpraca kompleksowa, wielosektorowa, bo się znamy. 

PZK w Leśniowicach 
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Im częściej były te spotkania, im więcej rzeczy robiliśmy razem, tym było właśnie po prostu 

lepiej i coraz lepiej. Pojawiały się także nowe zadania. 

PZK Tomaszowie Lubelskim 

 

Zyskaliśmy większe zaufanie do siebie, szacunek, bo wiemy, że możemy na siebie liczyć,  

wspierać się, błyskawiczna pomoc jak trzeba. 

PZK w Spiczynie  

 

W opinii członków PZK w Cycowie kwestią problematyczną był wybór członków 

zespołu PZK. Zostali oni wybrani odgórnie. 

Jak było spotkanie to musiałyśmy zostawiać swoją pracę na ten czas. Były sytuacje, gdzie 

zdarzało się to wyjątkowo, ale były trudne sytuacje, kiedy musiałyśmy na chwilkę jednak 

wyskoczyć do tej pracy i poświecić czas tam, no bo była jakaś ważna. 

PZK w Cycowie 

W Tomaszowie Lubelskim i w Konopnicy pozytywnie oceniono ideę powołania 

Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji. W pozostałych gminach ocena ta była neutralna 

i wynikała z tego, że kontakt z członkami WZK nie był zintensyfikowany, ograniczył się 

do kilku spotkań oraz wymiany doświadczeń. 

Wojewódzkie Zespoły Kooperacji miały między innymi za zadanie rozpowszechnianie idei 

kooperacji wśród gmin, które nie uczestniczyły w dwóch pierwszych etapach i nie miały wiedzy 

dotyczącej sposobu jej organizowania oraz możliwości, rozwiązań i efektów, które kooperacja 

podmiotów dostarcza. W mojej ocenie idea powołania WZK jest zasadna i niezbędna. 

Ostatnie spotkanie było chyba w styczniu jeszcze praktycznie […] bardzo dużo wnoszą te 

spotkania, dlatego, że mamy dostęp do wiedzy prezentowanej przez Panią profesor. Mogliśmy 

też wtedy wymienić poglądy na różne kwestie z innymi animatorami. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

 

Można było spojrzeć wtedy już tak kompleksowo na tą pracę, wypowiedzieć się ze swojej działki 

i można było wymienić doświadczenia, co w tej rodzinie można zrobić, co się dało, co się nie 

dało. Myślę, że te warsztaty były potrzebne. Swoista burza mózgów. 

PZK w Konopnicy 

 

Pozytywnie zostały ocenione we wszystkich PZK warsztaty diagnostyczne. W opinii 

respondentów prawidłowe zdiagnozowanie problemów osoby i rodziny umożliwia 

wypracowanie z rodziną takiego zakresu pomocy, który doprowadzi do rozwiązania tych 

problemów i do usamodzielnienia rodziny, a tym samych zaprzestanie działań pomocowych. 

Ośrodki pomocy społecznej z uwagi na zakres zadań nałożonych do realizacji, możliwości 

kadrowych oraz narzędzi pozostających do dyspozycji (wywiad, kontrakt socjalny) nie 
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posiadają samodzielnie dostatecznych rozwiązań, aby dokonać diagnozy w szerokim jej 

rozumieniu. 

 

(Warsztaty diagnostyczne -red.) były bardzo potrzebne i dla nas, i dla rodzin, bo tak z jednej 

strony my sprawdzaliśmy założenia naszego projektu, prawda? I to, co w projekcie sobie 

założyliśmy, wcielaliśmy w życie. A z drugiej strony no nie ukrywajmy, była to namacalna 

pomoc dla tych rodzin. Naprawdę warto je organizować. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

 

Fajnie, że wszyscy członkowie byli w to włączeni, że podzieliliśmy się na grupy, a nie to było 

tak, że np. diagnozę przeprowadzają pracownicy socjalni, bo mają doświadczenie w pracy. 

PZK w Cycowie 

 

 

Na podstawie wypowiedzi respondentów biorących udział w badaniu fokusowym 

można wysnuć wniosek, że dzięki warsztatom diagnostycznym respondenci nauczyli się 

bardziej profesjonalnie rozpoznawać rzeczywiste potrzeby klientów. 

 

Warsztaty diagnostyczne pozwoliły nam dokonać głębszej analizy, pomogły w doborze narzędzi 

do dalszej pracy, dały możliwość dłuższego spotkania ze sobą, nakreśliły dalszą drogę w 

projekcie. Uważam, że były potrzebne. Nasze seniorki poczuły się ważne i docenione w czasie 

tego spotkania, a także miały zaspokojone np. potrzebę kontaktu z innym człowiekiem. Myślę, 

że ich kontynuacja pomimo zakończenia testowania byłaby dobrym pomysłem. 

PZK w Spiczynie 

Można było spojrzeć wtedy już tak kompleksowo na tą pracę, wypowiedzieć się ze swojej działki 

i można było wymienić się doświadczeniami, co w tej rodzinie można zrobić, co się dało, co się 

nie dało. Myślę, że te warsztaty były potrzebne. 

PZK w Konopnicy 

 

Też ta współpraca rodzina-instytucja, też już troszkę wygląda inaczej, jak znają nas osobiście, 

łatwiej jest. 

PZK w Leśniowicach 

 

W proces realizacji IPP (Indywidualnych Planów Pomocy/współpracy) zostały 

zaangażowane poza PZK także instytucje zewnętrzne i specjaliści. Udział tych osób i instytucji 

spowodował, że nastąpiło rozwiązanie konkretnych problemów. 
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Indywidualne plany pomocy dla poszczególnych rodzin wypracowano wspólnie, w sposób 

opisany powyżej. Kluczowymi pracownikami są oczywiście pracownicy socjalni, którzy 

usystematyzowali wszystkie zdiagnozowane potrzeby, a następnie „przełożyli” na zapisy 

projektu socjalnego. Projekt uwzględnił potrzeby rodziny, rekomendacje dla rodziny wydane 

przez specjalistów pracujących w zespołach diagnostycznych oraz dotychczasową bazę danych 

dotyczącą rodzin biorących udział w testowaniu modelu. To umożliwiło zaplanowanie nowych 

rozwiązań dla rodzin, w większym niż dotychczas zakresie, przekraczającym możliwości i 

zasoby ośrodka pomocy społecznej. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

Ponadto IPP pozwalały na indywidualizację rozwiazywania problemów 

poszczególnych klientów. 

We wszystkich gminach podkreślano pozytywną rolę tzw. pracownika kluczowego. 

Najczęściej funkcję tę pełnił pracownik socjalny. Był on łącznikiem pomiędzy rodziną  

a instytucjami, z pomocy której ona korzystała. 

 

Trzydniowe partnerskie spotkania wymiany stworzyły możliwość obserwacji pracy 

innych jednostek, wymiany doświadczeń, nabycia nowej wiedzy. Spotkały się one z bardzo 

pozytywną opinią uczestników badania. 

Moja ocena w zakresie organizacji trzydniowych Partnerskich spotkań wymiany jest jak 

najbardziej pozytywna, uważam, że takie spotkania były bardzo potrzebne, mieliśmy możliwość 

poznać liderów z innych gmin, zobaczyć, co zrobiono w tych gminach, w jaki sposób poradzili 

sobie z problemami podobnymi do naszych. 

PZK w Leśniowicach 

 

Dzięki temu spotkaliśmy się np. z koordynatorami z innych gmin,[…] poznawaliśmy się między 

sobą, rozmawialiśmy, co która gmina robi i w jakim zakresie. Jakiego rodzaju mamy osoby i 

problemy, też było omawiane. 

PZK w Konopnicy 

 

Myślę, że jeżeli mieli byśmy obejmować wsparciem inne grupy, czy innych uczestników czy 

innych podopiecznych, no to diagnoza w każdym przypadku jest potrzebna, tak, czyli poznanie 

drugiej strony. Oni poznawali nas, a my poznawaliśmy ich na warsztatach. 

PZK w Spiczynie  

 

Duża wymiana informacji, doświadczeń z innych zespołów z całego województwa […] 

Uważam, że wymieniliśmy się i doświadczeniami, i poznaliśmy problemy, jakie mamy, […] jak 

to wygląda w każdym ośrodku, w każdym zespole.  

PZK w Spiczynie  
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Kolejnym pozytywnie ocenianym działaniem była superwizja. Superwizja pracy 

socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym 

utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji 

zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich 

pokonywania (art.121 a Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku). 

Pozwoliła ona członkom PZK na uporządkowanie działań. Badani oczekują, że 

superwizja będzie realizowana cyklicznie. 

Myślę, że co jakiś czas przydałoby się (przeprowadzić superwizję -red.), raz w roku 

przynajmniej, żeby sobie uporządkować wszystko w pracy, z czym sobie człowiek nie radzi, z 

czym sobie radzi, jak to ma wyglądać. 

PZK w Spiczynie 

 

Superwizję uznano za ważny element Modelu Kooperacji, który warto kontynuować. 

Wskazano, że warto by było organizować indywidualną superwizję4, gdyż nie każdy pracownik 

pomocy społecznej jest na tyle otwarty by opowiadać o swoich problemach w grupie. 

Myślę, że warto by było tez włączyć jakiś element superwizji indywidualnej, bo nie każdy mówi 

i chce rozmawiać o swoich problemach przy wszystkich, więc myślę, że jeżeli by ktoś chciał to 

powinna być taka możliwość, żeby po prostu sam z superwizorem rozmawiał 

PZK w Konopnicy 

 
Specjalista ma zupełnie inny pogląd, z boku, zupełnie inne zaangażowanie emocjonalne. 

Jesteśmy czasami zdenerwowani, przepracowani, a wiele aspektów należało sobie poukładać 

w głowie, żeby można to zrozumieć troszkę inaczej. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

 

Jest to jakieś podejście kogoś z boku, który spojrzy inaczej na daną sprawę. My już trochę 

szablonowo patrzymy. A podczas superwizji pojawia się takie inne spojrzenie, może jakieś 

doradztwo też tutaj wchodzi w grę 

PZK w Cycowie 
 

                                                
4 Możemy wyróżnić m.in. superwizję indywidualną i grupową. Pierwsza – pozwala na pracę z jednostką w oparciu 

wyłącznie o jej doświadczenie i szczegółowe określenie rozwoju zawodowego i osobistego danego pracownika. 

Uczestnikami tej superwizji są tylko dwie osoby (superwizor i osoba poddająca się superwizji). Opisany układ 

pozwala zachować uczestnikowi superwizji prywatność i poczucie bezpieczeństwa, wyklucza zagrożenie ze strony 

grupy. Superwizja grupowa z kolei uwzględnia grupowy charakter pracy socjalnej, dając możliwość wymiany 

informacji i uczenia się na podstawie doświadczeń innych. Stwarza możliwość całościowej oceny funkcjonowania 

instytucji i jej personelu. Superwizja grupowa powinna być przeprowadzona w małej grupie osób posiadających 

podobny poziom wiedzy i doświadczenia zawodowego (za: Krzyszkowski, 1998, s. 197–198; Szmagalski, 2005, 

s. 47). 
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Istotnym elementem Modelu Kooperacji były także w opinii badanych projekty 

socjalne, które powinno się stosować na co dzień w pracy socjalnej. 

Z danym problemem też nie jesteśmy sami, bo współpracujemy tutaj z różnymi osobami, 

członkami grupy, która do tej pory była utworzona. W związku z czym jest nam łatwiej też 

rozwiązać problem i tym możemy też się np. dzielić z innymi jednostkami. 

PZK w Konopnicy 

 
Projekty socjalne miały kluczowe znaczenie dla rodzin, bo tak jak wspomniałam wcześniej, 

wybraliśmy bardzo złożone rodziny, o złożonych problemach. Nawet powiedziałabym: trudnych 

do rozwiązania przy zastosowaniu stosowanych powszechnie narzędzi w pracy socjalnej […] 

Myślę, że takie projekty socjalne powinny być kontynuowane. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

 

Respondenci byli zgodni w kwestii tego, co przyniosła im kooperacja pomiędzy 

poszczególnymi instytucjami. Zyskali oni: 

 Wymianę doświadczeń, 

 Wzajemne wsparcie i pomoc, 

 Lepsze relacje, 

 Poznanie kompetencji wszystkich zaangażowanych instytucji, 

 Szybsze podejmowanie decyzji i działania. 

 

Zyskaliśmy pewność siebie, wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie, pomoc w pracy, dobre 

relacje, lepszą koordynację, przepływ informacji, wzajemne uczenie się, lepsze poznanie się 

oraz zasoby instytucjonalne i uprawnienia poszczególnych instytucji. Jest łatwiej, szybciej i 

skuteczniej- wszystkim. 

PZK w Spiczynie 

Bardzo to oceniam pozytywnie. To, że nie jesteśmy już tacy anonimowi, znamy się. Możemy na 

sobie polegać. Mamy do siebie zaufanie. 

PZK w Leśniowicach 

 

Zwiększyła się skuteczność i zakres udzielanej pomocy społecznej poprzez zastosowanie wiedzy, 

doświadczeń, narzędzi pracy zatrudnionej kadry z poszczególnych instytucji oraz bazy 

infrastrukturalnej, której gmina nie posiadała uprzednio, a dostęp do tych form wsparcia był 

utrudniony kwestiami formalnymi ( konieczność postępowania pisemnego). 

Zostały usprawnione procesy pomocy i wsparcia dla poszczególnych instytucji działających na 

terenie gminy, a rodziny zyskały na współpracy poszczególnych instytucji, gdyż ustalono dla 
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nich najbardziej efektywne formy pomocy w rozwiązywaniu złożonych i nakładających się 

problemów życiowych. 

Zwiększył się zakres nieformalnej wymiany informacji, któremu sprzyjały nieformalne 

spotkania pracowników różnych instytucji. 

Nastąpiło zwiększenie poziomu motywacji wśród przedstawicieli poszczególnych instytucji do 

wzajemnego komunikowania się, wymiany wypracowanych rozwiązań i doświadczeń. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

Wartym podkreślenia jest sceptyczny stosunek do Modelu Kooperacji wyrażony przez 

członków PZK w Cycowie. Zdaniem badanych z gminy Cyców takie same usługi, pomoc 

byliby w stanie zrealizować bez powoływania PZK i bez angażowania tylu innych podmiotów, 

ponieważ podobnej wartości środki finansowe można pozyskać z różnych funduszy 

europejskich. 

Nie byłoby potrzeby zwoływania ludzi co miesiąc na spotkania PZK, co też się wiąże  

i z dokumentacją i zabieraniem czasu sobie i innym.  

PZK w Cycowie 

 

3.Analiza Modelu Kooperacji na rzecz rodzin/osób z określonym typem trudności 

(określonym, wybranym do testowania problemem w gminie) 

 

W każdej z gmin do testowania były rekrutowane specyficzne kategorie rodzin. 

Szczegółowe informacje prezentuje tabela nr 2. 

 

Tab.2. Rodzaj rodzin, doświadczających danego problemu społecznego poddanych procesowi testowania                             

w gminach 

Lp. Gmina Rodzaj rodzin, doświadczających danego problemu społecznego poddanych 

procesowi testowania  w gminach  

1 Konopnica 

 (powiat lubelski) 

Rodziny/ osoby z niepełnosprawnościami 

2 Wólka  

(powiat lubelski) 

Rodziny/ osoby z niepełnosprawnościami 

3 Cyców  

(powiat łęczyński) 
Seniorzy 

4 Spiczyn  

(powiat łęczyński) 

Seniorzy 

5 Leśniowice  

(powiat chełmski) 

Rodziny wieloproblemowe 

6 Tomaszów 

Lubelski (powiat 

tomaszowski) 

Rodziny wieloproblemowe 
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Każdy zespół (PZK) wyznaczył sobie w okresie testowania wyraźne cele. Zostały one 

przedstawione w tabeli nr 3. 

 

Tab. 3. Zakładane cele procesu testowania w pracy z rodzinami w gminach 

Lp. Gmina Zakładane cele 

1 Konopnica 

 (powiat lubelski) 

Poprawa funkcjonowania społecznego,  

Poprawa funkcjonowania ekonomicznego,  

Poprawa funkcjonowania zdrowotnego rodzin. 

2 Wólka  

(powiat lubelski) 

Poprawa jakości życia, poprawa funkcjonowania zdrowotnego, pomoc we 

właściwym wypełnianiu ról społecznych. 

3 Cyców  

(powiat łęczyński) 

Wsparcie zdrowotne,  

Rehabilitacja, 

Zwiększenie poczucia wartości osób, 

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób, 

Zmniejszenie poczucia osamotnienia osób. 

Rozwój kulturalny, 

Integracja społeczna. 

4 Spiczyn  

(powiat łęczyński) 

Poprawa sytuacji życiowej seniorów 

5 Leśniowice  

(powiat chełmski) 

Uniezależnienie od systemu pomocy społecznej,  

Motywowanie do jakiegokolwiek działania,  

Integrowanie ze środowiskiem,  

Aktywizacja zawodowa,  

Wsparcie zdrowotne,  

Rehabilitacja. 

6 Tomaszów 

Lubelski (powiat 

tomaszowski) 

Utrzymanie możliwie samodzielnej egzystencji lub funkcjonowania w 

środowisku dzieci, włączanie rodzin w formy aktywności, wzmocnienie 

kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, w tym: usprawnienia ról 

rodzinnych, społecznych i zawodowych dla wskazanych odbiorców. 

 

Generalnie, respondenci stwierdzili, że wszystkie założone działania zostały 

zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Podkreślali oni ponadto, że w toku działań nikt 

z pracowników socjalnych, ekspertów współpracujących z PZK i samych klientów nie 

zrezygnował z projektu.  

Czynnikiem, który w poważnym stopniu zakłócił i opóźnił poszczególne działania 

okazała się być pandemia wirusa Covid-19. W trakcie pandemii większość działań w ramach 

kooperacji, jak również działań skierowanych do klientów było realizowane zdalnie. Wyjątek 

stanowi gmina Spiczyn, gdzie porzucono cel rozwój kulturalny kategorii seniorów. 

 

Nie udało się osiągnąć celu, jakim był pierwotnie rozwój kulturalny seniorów. Dostęp do 

instytucji kultury został utrudniony. Działanie zostało zaplanowane w pierwszej wersji 

projektu, musiało zostać zmienione. 
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Musieliśmy dostosować się, bo też nasze seniorki ze względu na swoją sytuację zdrowotną 

i choroby, nie odważyły się na pewne rzeczy, na pewne wyjazdy i pewne usługi, które były 

zaproponowane. Musieliśmy to ograniczyć i jakoś wybrnąć z tej sytuacji.  

PZK w Spiczynie 

 

4. Rozpoznanie czynników, które wpłynęły na efektywność Modelu Kooperacji 

w zakresie pomagania  

 

Respondenci wymienili szereg czynników, które wpłynęły na efektywność Modelu 

Kooperacji. Do czynników pozytywnych zaliczyli oni: 

 Nawiązanie bliskich relacji z klientami; 

 Zdobycie zaufania ze strony klientów; 

 Realne wsparcie i pomoc skierowaną na trwałe, a nie doraźne, rozwiązywanie 

problemów społecznych; 

 

Głównym i bardzo dobrym efektem jest nawiązanie ścisłej współpracy, pokonanie barier 

związanych z nieśmiałością, problemu związanego z proszeniem o wsparcie. Idea jest słuszna, 

bo łatwiej jest rozwiązywać dany problem w kilka osób. 

Klienci mają do nas zaufanie, tak, że myślę, że (model red.) to fajny to pomysł. 

Pomoc w przezwyciężaniu tej trudnej sytuacji, wsparcie, a nie wyręczanie, tylko wsparcie dla 

tych osób, […] pomaga, żeby sami stanęli na nogi. 

PZK w Spiczynie  

 

Większość klientów wyraża swoje zadowolenie z udziału w projekcie i można mieć nadzieję, że 

rodziny zyskają na testowaniu Modelu Kooperacji. Jednakże należy stwierdzić, że nasze 

zadowolenie nie ma żadnego znaczenia, bo nasza praca ma charakter misji społecznej. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

  

Czynnikami negatywnymi/utrudniającymi/obniżającymi efektywność Modelu Kooperacji 

w opinii uczestników badania jest brak dostępu do służby zdrowia, wskutek czego beneficjenci 

rezygnowali ze skorzystania z niektórych usług. Było to powodowane sytuacją pandemiczną w 

kraju w pierwszej połowie roku kalendarzowego. 

Po prostu np. jedna Pani stwierdziła, że owszem na terenie gminy, jeżeli będzie usługa to ona 

jak najbardziej, ale poza wyjechać nie chce. 

PZK w Cycowie 
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 Innym czynnikiem utrudniającym efektywność Modelu Kooperacji jest źle 

działająca platforma internetowa projektu. 

Nie sprawdziła się platforma. 

PZK w Leśniowicach 

 

Zawodna strona internetowa projektu. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

 

Wskazywano także na brak wynagrodzenia dla członków zespołu oraz nadmiar obowiązków. 

Główną wadą Modelu Kooperacji brak finansowania zespołów, członków zespołów. Brak 

finansowania i to co było wcześniej powiedziane, przybywanie obowiązków w ramach 

obowiązków służbowych. 

PZK w Cycowie 

 

Opór ze strony testowanych rodzin by również wymienianym czynnikiem utrudniającym 

efektywność wdrażanego Modelu Kooperacji. 

Nie oszukujmy się. Nic nie jest tak bardzo różowe. Mamy rodzinę, która stawia ogromne opory 

w związku z uczestnictwem w spotkaniach. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

 

Ostatnim wskazywanym czynnikiem sprawiającym trudności było zdaniem badanych 

stosowanie niewłaściwych narzędzi diagnozowania rodzin5. 

Bariery były w przeprowadzaniu niektórych badań. Na przykład genogram bądź zdanie 

niedokończone. To uważam, że klienci się oburzali […] Po co wam to, do tej rehabilitacji, co 

to kogo obchodzi, czy mój ojciec był alkoholikiem czy nie, albo kiedy jestem szczęśliwy. Za 

głęboko, to było niepotrzebne. 

Nie tylko oni tak uważali. My też czuliśmy, że to jest w ogóle takie zbędne narzędzie do diagnozy 

przypadku. 

PZK w Wólce 

 

4. Model w pracy z rodzinami 

Uczestnicy badania wysoko oceniają efektywność testowania. W ich ocenie warto 

kontynuować działania podejmowane projekcie. 

 

                                                
5 Należy podkreślić, że dobór narzędzi miał charakter dobrowolny. Być może badani nie mieli świadomości, że 

nie muszą stosować określonych narzędzi 
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Jeśli chodzi o projekt to jestem zadowolona z efektów. Ponieważ rodziny miały możliwość 

skorzystania z pomocy wieloetapowej przez dłuższy okres czasu. Nie jest to pomoc 

jednorazowa, ale kilkumiesięczna w niektórych sytuacjach z efektami na wiele lat. 

PZK w Leśniowicach 

 

Kompleksowe czynniki wskazujące na efektywność pracy zespołu w pracy z rodzinami 

wskazali respondenci z Tomaszowa Lubelskiego. Były to: 

 Współpraca międzyinstytucjonalna – w projekcie uczestniczyli specjaliści z wielu 

dziedzin; 

 Wymiana danych, ustalenie kompetencji i zadań (spotkania PZK i Zespołu 

Diagnostycznego), co zapobiega dublowaniu działań i wskazuje standard postępowania 

a także zwiększa zakres skuteczności pomocy oraz uzupełnia wsparcie; 

 Wspólny system wartości wśród członków zespołu: zaangażowanie klienta w pracę nad 

zmianą- zachęcano rodziny do samodzielnych działań, zdanie rodzin uwzględniano 

przy planowaniu kolejnych kroków, co sprawiało, że czuli się oni docenieni, chętniej 

udzielali się przy realizacji projektu socjalnego, dzięki czemu istnieje szansa, że 

wypracowane efekty utrzymają się dłużej. Z kolei zastosowanie zasady pomocniczości 

wyrażało się w tym, że w pracy socjalnej z rodziną stosowano różne  narzędzia 

uzgodnionymi w ramach projektu socjalnego, po uprzednim uzgodnieniu możliwości 

własnych rodzin. Z kolei zastosowanie zasada podmiotowości osoby i rodziny wykazało 

się w tym, że każda z rodzin była dla pomagających  podmiotem oddziaływań, a nie 

jego przedmiotem. Nie narzucano jej sposobu postępowania. Rodziny same musiały 

decydować o sposobie rozwiązywania trudności. 

 

Uczestnicy badania określili, że najłatwiej pracowało im się z rodzinami 

zmotywowanymi do zmian. Podkreślili także, że osoby młodsze wykazywały większe 

zaangażowanie oraz chęć zmiany swojej sytuacji życiowej.  

Wszystkie zespoły wskazały seniorów jako grupę nie sprawiającą żadnych trudności 

w okresie testowania.  

 

Nasi seniorzy byli chętni do współpracy i nie patrzyli, że ktoś może powiedzieć, że oni 

uczestniczą. Tylko chcieli, uczestniczyli. 

PZK w Cycowie 

Seniorzy to jest grupa spragniona kontaktów międzyludzkich, bardzo zdyscyplinowana.  

Oni potrzebowali takiego kontaktu. Oni byli po prostu wdzięczni, że ktoś do nich rękę wyciąga 

i „wyciągnął” ich z domów. 

PZK w Spiczynie 
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Problemem, na który wskazali uczestnicy badania fokusowego jest mentalność 

społeczności wiejskiej oraz wstyd przed korzystaniem z pomocy społecznej. Jest to czynnik, 

który wpływa na chęć podejmowania przez beneficjentów współpracy z instytucjami pomocy 

społecznej.  

Członkowie PZK z Tomaszowa Lubelskiego wyraźnie wskazywali, że praca socjalna 

jest specyficznym rodzajem pomocy, wymagającym dużego zaangażowania oraz 

profesjonalnego podejścia. 

W pomocy społecznej nie ma możliwości pracować łatwiej lub ciężej. Do projektu wytypowano 

rodziny wieloproblemowe, dla których konieczne było udzielenie pomocy w zakresie większym 

niż oferuje to system pomocy społecznej. Do pracy podchodzimy z jednakowym 

zaangażowaniem a przypadki, z którymi się spotykamy nie są łatwe, gdyż te do pomocy 

społecznej nie trafiają. 

Wszystkie rodziny wymagały podejścia indywidualnego z naszej strony.  

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

3. Rekomendacje i trwałość Modelu Kooperacji 

W opiniach dotyczących Modelu Kooperacji  respondenci wskazywali na główne cechy 

współpracy międzyinstytucjonalnej i rekomendowali ją jako ułatwienie, przyspieszenie działań  

i poprawienie skuteczności interwencji. 

 

Z każdej strony rekomenduję. Jest lepiej, szybciej. Jest skuteczniej. Jest tak wielowymiarowo. 

Na początku teoretycznie można było powiedzieć, że np. Domu Kultury to nie dotyczy (ta 

współpraca)[…], a się okazało, że jednak w jakimś stopniu mamy możliwość współpracy.  

PZK w Spiczynie 

Ja bym nie przekonywała. No niech każdy próbuje, prawda, my spróbowałyśmy.  

PZK w Cycowie 

 

Myślę, że fajnie to funkcjonuje. Ja, z perspektywy pracy w ośrodku, mogę tylko ocenić moje 

zaangażowanie i moich współpracowników. Osoby, które zostały wytypowane (do wsparcia 

red.), otrzymały faktycznie taką pomoc, która jest im potrzebna. To, co mówiłam o środowisku, 

że jest pozytywny oddźwięk tego, że coś się dzieje […] My, jako ośrodek zyskaliśmy też taką 

ludzką twarz, że tam nie siedzi ktoś, kto klepie pieczątki przysłowiowe na decyzjach […].  

Wad nie dostrzegam, ale jeżeli byłaby większa liczba beneficjentów, nie 8 osób, tylko na 

przykład 18…….[…]. 

PZK w Wólce 
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Myślę, że wszystko to, co jest pozytywne i to, co daje nam jakieś dobre efekty warte jest 

kontynuacji, ewentualnie nawet poszerzania jakiś tam ofert, czy współpracy z innymi 

instytucjami, które mogłyby wesprzeć pracowników pomocy społecznej. 

Ja uważam, że w grupie jest siła, dlatego współpraca jest bardzo ważna dla mnie osobiście, dla 

nas i dla naszych podopiecznych. Bo jeżeli więcej zyskamy, […] możemy oferować ludziom 

większą pomoc.  

PZK w Konopnicy 

Mi się wydaje, że w ogóle każda gmina w ten sposób powinna pracować. 

PZK w Leśniowicach 

 

Ostatnia kwestia dotyczyła ewentualnego kontynuowania Modelu Kooperacji po 

zakończeniu projektu. Respondenci wskazali kilka warunków, które pozwolą im kontynuować 

kooperację opartą na tym modelu. 

1. Model należy uprościć 

Konieczne jest przeredagowanie modelu, aby był czytelny i zrozumiały dla potencjalnych 

zespołów kooperacji. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

 

Mi się wydaje, że niepotrzebny jest żaden zespół, tylko po pierwsze uproszczenie przepisów 

prawa, żeby ta obsługa tego naszego interesanta była skuteczna. Żebyśmy nie musieli wysyłać 

7 pism do 7 instytucji, tylko, żeby można było dzięki tej kooperacji zadzwonić i powiedzieć 

Małgosiu, mam to i tamto. 

PZK w Cycowie 

2. W zespole powinny brać udział osoby decyzyjne. 

 

Jeżeli gminy chciałyby […] rozpocząć tego typu kooperacje, to powinny do tej kooperacji 

rekrutować podmioty i osoby decyzyjne. 

Członek PZK w Tomaszowie Lubelskim 

 

3. Należy zmniejszyć biurokrację 

(Nie należy tworzyć - red.) tych narzędzi do diagnozy, takich zbędnych, mających na celu tylko, 

żeby był kolejny papierek, tak. Żeby był dowód, że my pracowaliśmy z rodziną. Jeżeli jeszcze 

takie byśmy odjęli zbędne dokumenty, to byłoby wszystko super. 

PZK w Wólce 

 

4. Należy budować wzajemne zaufanie i pracować systematycznie 
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Trzeba budować wzajemne zaufanie i pracować systematycznie, stale tworzyć zaplecze, bo to 

daje większe możliwości. 

PZK w Spiczynie 

 

5. Należy zapewnić finansowanie  

Mamy deficyty środków finansowych na zatrudnienie kadry specjalistów w ośrodku pomocy 

społecznej i wydzielenie zespołów do prowadzenia wyłącznie pracy socjalnej. 

PZK w Tomaszowie Lubelskim 

4. Wnioski końcowe 

Zaprezentowany raport powstał na podstawie wywiadów grupowych, które 

zrealizowano w październiku 2020 r. w 6 gminach wiejskich województwa lubelskiego 

biorących udział w projekcie Liderzy kooperacji. 

 Celem badania była pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza elementów i czynników 

modelu, który został poddany testowaniu. W pierwotnych założeniach miał to być „klasyczny” 

eksperyment naturalny, jednak został on wyraźnie zakłócony okolicznościami wynikającymi 

z pandemii wirusa Covid-19.  

Warto podkreślić, że mimo wyraźnych utrudnień w realizowaniu celów czy choćby 

utrudnień w kontaktowaniu się członków PZK w klientami testowanie przebiegło pomyślnie. 

W praktyce ujawniły się wszystkie mocne i słabe strony Modelu Kooperacji. Ponadto 

w opisywanych gminach nastąpiły już trwałe zmiany, w wyniku których pomiędzy 

pracownikami poszczególnych instytucji zawiązała się silna więź zrzeszeniowa.  

Ujawniły się również zjawiska negatywne. Takim zjawiskiem jest fakt, że po trzech 

latach współpracy w dalszym ciągu to właśnie pracownicy socjalni realizują większość działań. 

Są oni przeciążeni pracą, za którą nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. Bardzo 

wymiernym wskaźnikiem jest praktyczny brak w PZK organizacji pozarządowych oraz 

symboliczny udział instytucji oświatowych/edukacyjnych i instytucji ochrony zdrowia. 

Zebrany i przeanalizowany materiał pozwala na wyciagnięcie następujących wniosków: 

1. Mimo pewnych wad wszystkie badane PZK uważają Model Kooperacji za rozwiązanie 

dobre, skuteczne i potrzebne.  

2. Badani wskazywali na liczne korzyści płynące z testowania. Przede wszystkim była 

to wieloobszarowa pomoc rodzinie, jak i wzbogacanie warsztatu pracy członków PZK. 

Możliwość oferowania pomocy, która nie byłaby możliwa gdyby nie udział  

w testowaniu. 

3. W toku testowania Modelu Kooperacji członkowie PZK nawiązali bardzo dobre relacje  

z klientkami, zdobyli ich zaufanie oraz wyraźnie podwyższyli swoje kompetencje.  
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4. Na działania zespołów wpłynęła tylko I fala pandemii Covid-19. Warto jednak 

podkreślić, że komunikacja z klientami i wspieranie ich były w tym okresie realizowane 

zdalnie. Żaden z klientów nie pozostał bez wsparcia (choćby emocjonalnego). 

5. W działaniach zespołów brali udział eksperci zewnętrzni z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, psycholodzy, superwizorzy, trenerzy i inni. 

6. Członkowie PZK mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń w ramach 

partnerskich spotkań wymiany doświadczeń. 

7. Główne wady modelu to: zbyt duża biurokracja, nieustalony status prawny i zakres 

kompetencji, brak finansowania. W świetle uzyskanych opinii respondentów 

kooperacja będzie w ich gminach kontynuowana. Najprawdopodobniej gminy wybiorą 

do realizacji tylko część elementów modelu. 

 

 


