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Wprowadzenie  

Celem badań fokusowych było zbadanie korelacji pomiędzy kooperacją a efektywną pomocą 

rodzinom a także wykonanie analizy czynników efektywnej kooperacji podmiotów które 

występowały w kooperacji.  

Badanie fokusowe składało się z pięciu bloków tematycznych takich jak: 

 obecna współpraca; 

 osiągnięte efekty w kooperacji;  

 efektywność w pomocy rodzinom;  

 efektywność pracy w Modelu Kooperacji, 

 rekomendacje.  

Badanie zostało zrealizowane w następujących Gminach: 

 Gmina Małkinia Górna 

 Gmina Nur 

 Gmina Wiązowna 

 Gmina Stoczek  

 Gmina Radzanów   

 Gmina Liw.  

Badania były realizowane w terminie : od 23.09.2020r do 16.10.2020r 
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Instytucje reprezentowane przez uczestników  

 

Uczestnikami wywiadów byli pracownicy którzy ramach swoich obowiązków służbowych są 

bezpośrednio zaangażowani w działania na rzecz pomocy osobom i rodzinom wykluczonym 

społecznie lub zagrożonym wykluczeniem i posiadają doświadczenie w tym zakresie.  

Bezpośrednia pomoc również w pracy z rodziną, zaangażowanie bezpośrednie do pracy 

z rodziną, również do pracy z rodziną. Również często ten doradca kontaktował się z 

dziećmi z rodzin, więc w ogóle to zaangażowanie było totalne. 

W badaniu wzięli udział pracownicy:  

 socjalni reprezentujący instytucję pomocy społecznej szczebla gminnego (OPS)  

i szczebla powiatowego (PCPR), 

Pracuję w GOPS Wiązowna. Jestem asystentem rodziny.  

Jestem dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 pedagodzy i psychologowie pracujący w szkołach, 

Jestem z wykształcenia psychologiem, a znalazłam się tutaj z uwagi na fakt pracy w 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Pracuję jako psycholog w Szkole Podstawowej w Wiązowni 

 lokalnej służby zdrowia, 

 Urzędu Pracy, 

Zastępca dyrektora Urzędu Pracy. 

 Komendy Policji,  

 Ja jestem dzielnicowym komendy powiatowej w Węgrowie. 

 Sądu rejonowego,  

 Urzędów Gmin oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

Pedagog szkolny w szkole podstawowej, oprócz tego jestem też członkiem Zespołu 

Interdyscyplinarnego również i członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

 

Ja jestem pracownikiem Urzędu Gminy, mam stanowisko do spraw społecznych, 

ochrony zdrowia, kultury, współpracy z organizacjami pozarządowymi. I jestem 

przewodniczącą komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
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Współpraca podmiotów w Modelu Kooperacji 

 

Współpraca między instytucjami w Modelu Kooperacji została oceniona przez uczestników 

wywiadów pozytywnie. Zwracali oni uwagę, że zadania instytucji wzajemnie się uzupełniają, 

a sprawczość tych działań została znacznie zwiększona. 

Bardzo dobry pomysł. Tego wcześniej nie było  

Zwiększenie sprawczości. Jakby wspólna integracja z rodziną, wspólny front. 

No to ja jestem pod wrażeniem po prostu. Dla mnie to są właściwe osoby na właściwym 

stanowisku, przynajmniej te, z którymi obecnie miałam kontakt. 

Zwracali oni uwagę na wzajemną pomoc i wsparcie przy rozwiązywaniu problemów, co 

spowodowało podniesienie skuteczności w zakresie udzielanej pomocy. 

W historii współpracy instytucji istnieje już podobny twór, to jest ten zespół 

interdyscyplinarny. (…) Natomiast praca zespołu przyspiesza działanie pomocowe z 

każdej możliwej strony,  nadaje walor konkretu. 

A tutaj wymiana informacji zespołu pozwala na pomoc szybką i bardzo kompetentną. 

Bardzo dobre. Tak myślę, że duże wsparcie jest tutaj i taki bieżący kontakt, wyjaśnianie 

na bieżąco różnych wątpliwości, jakieś sugestie, na początku też wprowadzanie w 

projekt, omówienie go. 

Respondenci badania uznali również, że współpraca wszystkich instytucji w ramach kooperacji 

ze sobą, spowodowała sprawniejsze rozwiązywanie problemów podopiecznych. 

No i myślę tak, to co pani powiedziała wcześniej i czy jeśli nas znają, to czy to nam 

przeszkadza. To myślę, że nie, a to, że to my się znamy, to nam bardzo pomaga. Bo 

wymieniamy się tymi właśnie i informacjami. I wiele razy nam pomaga to w 

rozwiązaniu jakiegoś problemu.  

Zauważono również, że instytucje posiadają różne kompetencje, różne specjalizacje i 

możliwość łączenia tych kompetencji jest wartością dodaną, a z której korzystać mogą osoby 

wymagające pomocy. Często też nowe spojrzenie na daną sprawę stanowi czynnik 

pobudzający do rekomendowania nowych sposobów działania, w tym niekiedy odejścia od 

przyjętych schematów.  

Jeżeli coś jest organizowane przy pomocy centrum, to niewątpliwie na bardzo wysokim 

poziomie jest zawsze pomoc merytoryczna. 

(…) dzięki temu, że spotykamy się tutaj i wymieniamy tą wiedzą osób, które już długo 

pracują z tymi rodzinami i mnie jako osoby, która zajmuje się podobnymi problemami, ale 

w innych miejscach i chcący poznać ten problem, to odświeżamy, dokonujemy takiego 
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ponownego przeanalizowania wszystkiego, każdego problemu. No więc to jest takim 

elementem też wzbogacenia pracy, bo pozwala na przeanalizowanie ponowne, czy też 

spojrzenie na problem innymi oczyma. 

Pracownicy poszczególnych instytucji zadeklarowali, że darzą się zaufaniem i w każdej sytuacji 

mogą poprosić o wzajemne wsparcie. 

darzymy siebie na pewno zaufaniem i w każdej sytuacji możemy do każdego tu z nas 

zadzwonić i poprosić o wsparcie. I możemy liczyć na wsparcie 

Zauważono też, że działanie w partnerstwie jest o wiele skuteczniejsze, ponieważ pojedyncza 

instytucja ma zwykle ograniczone pole działania. 

(…) w którymś momencie sobie też uświadomiłam, że szkoła ma jednak bardzo ograniczone 

pole działania. Bo my rzeczywiście możemy porozmawiać, możemy coś zaproponować, 

możemy nakierować, no coś tam możemy. (…) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma o 

wiele większe spektrum działania, że tutaj są specjaliści. (…) Naprawdę wydaje mi się, że 

jest ogromne pole tutaj możliwości do pracy z rodziną. 

Dodatkowo uczestnicy badania wskazali, że choć istniała do tej pory współpraca między nimi, 

to dzięki pracy w zespole, ich codzienna praca stała się efektywniejsza. 

Te rozwiązywanie problemów na poziomie jedna instytucja, druga instytucja była, 

natomiast tak jak tutaj to już zostało powiedziane, to żeby to działało wspólnie w zespole, 

to jest to nowa wartość, ale widać, że ze względu na już istniejący poziom współpracy i to 

zaufanie, to otwartość w podejściu do tej współpracy, to to spowodowało, że zespół pracuje 

bardzo efektywnie. 

 

Ten przepływ informacji jest szybciutko i można reagować. Jest jakiś problem, od razu 

dzwonić do jednej koleżanki, do drugiej i nowy pomysł, czy jakieś szybkie działania. To jest 

zupełnie co innego. Coś się tylko za dzieje i my już się szybko uruchamiamy wszyscy. 

Członkowie kooperacji podkreślają, że do tej pory funkcjonowało wsparcie bilateralne 

(współpraca jednej instytucji z drugą w zakresie konkretnej sprawy), a teraz jest zespół, który 

pozwala na zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy dlatego zakres współpracy został 

rozszerzony i nie ogranicza się aktualnie jedynie do rozwiązywania jednej konkretnej sprawy. 

Ja myślę, że to dało okazję do tego, żeby rozwinąć i tak istniejącej sieci kooperacyjne. Bo 

one gdzieś tam istniały, ale ten zakres ich funkcjonowania był raczej bilateralny, to znaczy 

instytucja do instytucji i też bardzo zoperacjonalizowane, czyli do konkretnej sprawy. 

Natomiast teraz powstał zespół, który jest zdecydowanie szerszy i okazało się, że dzięki 

temu, że jest szerszy, to też jego skuteczność się zwiększyła. 
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Jeżeli  rozszerzyliśmy w jaki sposób naszą współpracę, to wiadomo, tylko się przekłada na 

kreatywność. To jest jasne. 

 

Pozytywną stroną współpracy, zdaniem rozmówców, była także możliwość uzyskania pomocy 

merytorycznej, konsultacji i doradztwa ze strony MCPS i powiatu. Zdaniem badanych 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie pełni jedynie roli lidera, ani też nie jest jednostką 

narzucającą czy nakazującą, ale stanowi również partnera nastawionego na ukierunkowanie, 

wsparcie, pomoc i motywację.  

Mamy doradców ze strony MCPS, no i dla nas to jest duża pomoc. 

Jako gmina możemy liczyć na wsparcie powiatu. Urząd pracy czy Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie też bardzo często współpracuje. 

 

Oczywiście, że tak, my czujemy to wsparcie nie tylko jako tej instytucji wiodącej, która 

ma nam coś nakazywać. Nie, oni nas bardziej ukierunkowują i wspierają, pomagają 

 

Możemy skorzystać ze wsparcia położnych i pielęgniarek dla mnie było to zaskoczenie, 

że można do nas zadzwonić i umówić się na przeszkolenie. 

Rozmówcy wskazywali także na otwartość i gotowość do pomocy ze strony tej MCPS. 

Bardzo jest duża otwartość ze strony MCPS, z czymkolwiek byśmy się nie zwrócili, to oni 

szukają rozwiązania, żeby nam pomóc.  
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Osiągnięte efekty w kooperacji 

 

Bardzo pozytywnie oceniono osiągnięte efekty w kooperacji. Zdaniem uczestników wywiadu 

dzięki powołaniu do życia PZK (Partnerskiego Zespołu Kooperacji) w pewnym stopniu został 

rozwiązany problem z komunikacją pomiędzy różnymi instytucjami. 

Ja uważam, że bardzo dobry pomysł, bardzo dobra inicjatywa dlatego, że pomiędzy 

niektórymi instytucjami istnieje problem w komunikacji, w takim bezpośrednim 

nawiązywaniu relacji, bezpośredniej wymianie informacji. (…) A często są one konieczne ze 

względu na zadania, które wykonujemy. Więc to tak przybliża troszkę i ułatwia. 

(…) w naszym gminnym PZK da się odczuć taką wolę współpracy i taką chęć. Jak my się 

spotykamy, to jest tak dobrze nam się spotkać, dobrze nam się współpracuje (…) 

Pozytywnie oceniono ideę powołania do życia WZK, w tym szczególnie możliwość dzielenia 

się doświadczeniami zdobytymi w jednej gminie na spotkaniach w ramach innych gmin. 

Jako animator gminy uczestniczyłam w spotkaniach wojewódzkiego zespołu i uważam to za 

bardzo cenne doświadczenie. Tak, wymieniamy doświadczenia, ponieważ model jest 

testowany. Kiedy mamy okazję spotkać się, sobie wymieniamy doświadczenia też, co 

zadziałało w jednej gminie. Korzystamy z tych doświadczeń, przenosimy to na grunt innej 

gminy. 

Badani w wywiadach podkreślali, że w trakcie działań realizowanych w ramach Modelu 

Kooperacji zwiększyła się otwartość rodzin na współpracę oraz ich zaangażowanie w cały 

proces co przyczyniło się do oceny pozytywnej osiągniętych efektów w kooperacji w zakresie 

poszerzania wiedzy o rodzinie i jej środowisku    

Ale też otwartość na współpracę, bo to też było ważne, żeby rodziny były po prostu otwarte 

i gotowe działań. To znaczy ten początek był taki, że nie wiedziały, to się wyczuwało na 

początku. Ale w momencie, kiedy toczyła się rozmowa. Ale została stworzona taka 

atmosfera, że oni czują się bezpiecznie. 

To jest bardzo pomocne w naszej pracy, to poszerza naszą wiedzę o rodzinie, o środowisku. 

To jest to wszystko, na czym pracujemy. My pracujemy na żywym materiale.  
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Na podstawie rozmów z uczestnikami kooperacji można uznać, że pozytywne efekty w 

kooperacji to takie jak: 

 zmiana wizerunku OPS na taki, gdzie świadczona jest pomoc nie tylko finansowa, 

Przestajemy być postrzegani, że Pomoc Społeczna jest to pomoc do przyznawania pieniędzy, 

więc oni przychodzą nie tylko po pieniądze, tylko pomoc taką zupełnie. (…) Więcej też 

możemy zaoferować. 

 

 pozyskanie czasu na zapoznanie się z rodziną, wspólną pracę, diagnozę i opracowanie 

planu działania, 

(…) mieliśmy czas i przestrzeń dla tej rodziny. Nie pędziliśmy, nie szybko, że trzeba zrobić, 

przeprowadzić wywiad, zaplanować już, tylko po prostu był to czas spędzony z rodziną, 

wspólna diagnoza, wspólna rozmowa, wspólny plan. Takie zatrzymanie wokół urodziny 

 

 udziału w superwizji (uczestnicy wywiadu zauważyli potrzebę wdrożenia tego 

rozwiązania na stałe), 

Ja powiem, że bardzo, bardzo jestem zadowolona z superwizji. (…) rozwiązanie, które 

razem wypracowaliśmy było bardzo słuszne i wzmacniające. 

To jest bardzo potrzebne. dla wszystkich pracowników, którzy wspierają innych, 

pracują, jako osoby takie pomocowe, po prostu jako obowiązek raz w miesiącu 

zapewnione to po prostu powinno być dla nas wszystkich, żebyśmy mogli sobie 

przegadać ważniejsze sprawy. (…) Żeby ktoś z innej strony spojrzał na tamten problem 

i też jakby zupełnie bez emocji, bo my już jesteśmy w pewien sposób związane z daną 

rodziną, z danym problemem, więc zupełnie inaczej. Bardzo pomocne, bardzo cenne i 

jakby prosimy o jeszcze. 

 

Zdecydowanie tak. Tutaj osoba, która jest superwizorem, ma po prostu ogromne 

doświadczenie w pomocy społecznej, pracuje zawodowo i tutaj jeśli chodzi o jakieś i 

nasze wsparcie odnośnie rodzin w projekcie, dalszych działań, ale i takie nasze 

codzienne doradztwo. 

Super. Bardzo dobrze. Głos doradczy i głosy wsparcia. Poza tym akurat superwizor, 

który obejmuje nas wsparciem jest w ogóle pracownikiem Pomocy Społecznej, więc 

tematykę naszą zna bardzo dobrze.  

To znaczy to jest takie wzmocnienie też dla nas, to raz. Po drugie, pomoc w 

rozwiązywaniu problemów nawet tych rodzin, pokazanie sposobu jak rozmawiać, co 

zrobić, gdzie skierować. 
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Bo też jeżeli ja znam kilkanaście lat rodzinę, to mimo woli, ja już patrzę stereotypowo 

na nią i ją tak postrzegam przez pryzmat środowiska, pryzmat lat poprzednich. Jeżeli 

ktoś wejdzie ze świeżą głową, porozmawia z tą osobą, to wiadomo, że on dostrzeże coś 

innego. I tak było. 

 

 poprawa relacji w rodzinie,  

Przede wszystkim wyszła z domu, wyszła do ludzi i jeszcze się realizuje w kontakcie ze 

starszymi osobami na przykład. To jeden kawałek tej rodziny. Dziecko uczestniczy w 

zajęciach. 

 

 poprawa funkcjonowania dzieci w szkole,  

Dla mnie też takim celem była poprawa funkcjonowania dzieci w szkole, osiągnięcia 

przedszkolne tych dzieci. Ja myślę, że to się nam też wspólnie razem tutaj z paniami ze 

szkół udało. 

 

Konkretna była pomoc w postaci usamodzielnienia się, załatwienia mieszkania. (…) To 

jest takie wymierne i widoczne.   

 

 zaangażowanie równolegle wielu różnych instytucji, 

Ale też dla rodzin to jest takie budujące, no dla niektórych nie, ale dla niektórych jest 

tak usiadły tutaj z nami i zobaczyły, że tyle osób jest zainteresowanych tą pomocą i tymi 

ich problemami. 

 

My żeśmy się poznali lepiej, ja uważam, że my, nie tylko jako instytucja, ale ludzie, 

poznaliśmy się lepiej. Poznaliśmy się i wiemy do kogo, z czym iść bezpośrednio. Ja myślę, 

że to dało okazję do tego, żeby rozwinąć i tak istniejącej sieci kooperacyjne. Bo one 

gdzieś tam istniały, ale ten zakres ich funkcjonowania był raczej bilateralny, to znaczy 

instytucja do instytucji i też bardzo zoperacjonalizowane, czyli do konkretnej sprawy. 

 

 możliwość włączania do współpracy instytucji na poziomie powiatowym, 

(…) no przede wszystkim wzbogaciliśmy swoje doświadczenie dzięki temu, że mogliśmy 

się spotykać z przedstawicielami innych instytucji, wymieniać te doświadczenia, bo też 

wiedzę na temat tego, co się dzieje w innych instytucjach, bo ile tutaj na terenie gminy 

mamy taką bieżącą wymianę doświadczeń, ale mieliśmy też takie dosyć ciekawe 

doświadczenie poprzez łączenie osób z powiatu, na przykład z Urzędu Pracy, tam gdzie 

członkiem zespołu jest zastępca dyrektora Urzędu Pracy, tutaj też nam wniósł pewne 

takie informacje, co można uzyskać, jak pewne rzeczy przyspieszyć 

 



 

Strona 10 z 20 
 

 eliminowanie zjawiska wykorzystywania systemu pomocy społecznej jako źródła 

dochodu czy sposobu na życie, 

A mianowicie to, że jest ta współpraca i pełna wymiana informacji i z jednej strony to 

służy oczywiście temu, żeby znajdować jak najbardziej efektywne rozwiązania. Ale też 

trzeba przyznać, że dzięki temu, że ta współpraca istnieje, to są eliminowane patologie 

systemu. To znaczy patologię wykorzystywania systemu. W tym sensie, że jeżeli klient 

pomocy społecznej naopowiada jedne rzeczy w GOPS, a inne rzeczy w poradni, a inne 

rzeczy w PCPR, to znaczy, że to są zawodowi klienci pomocy społecznej, którzy 

wykorzystują wszystkie możliwości. I dzięki, że tej współpracy nie ma, to mogą 

funkcjonować zupełnie swobodnie i opowiadać różne historie, tworząc fałszywy obraz, 

który im pozwala jak najwięcej skorzystać. A tak naprawdę nie robiąc nic dla zmiany. 

Oczywiście, no jest duża ilość różnych możliwości korzystania z tego systemu dla osób 

mniej zaradnych. Natomiast jeżeli jest ta współpraca, to też jest pełen obraz tej osoby. 

I jeżeli one tworzą fikcje po to, żeby wykorzystać istniejące możliwości, albo 

wykorzystać je bardziej, to też jest możliwość, żeby to wyeliminować. 

 

 efekt synergii wynikający z wzajemnej kooperacji, 

Natomiast teraz powstał zespół, który jest zdecydowanie szerszy i okazało się, że dzięki 

temu, że jest szerszy, to też jego skuteczność się zwiększyła. 

 

 zwiększenia świadomości osób obejmowanych wsparciem na temat kompetencji i ról 

podmiotów, które ją świadczą, 

My też funkcjonując w zespole jesteśmy w stanie troszeczkę inaczej i w pełniejszy 

sposób wytłumaczyć tym ludziom, po co jesteśmy każdy z nas w tej instytucji 

 

 szerszy obraz spojrzenia na rodzinę oraz instytucje, które tę rodzinę wspierają. 

Dało nam to jeszcze szerszy obraz na spojrzenie na rodzinę, ale też na instytucje, które 

w tą rodzinę weszły tak dogłębnie. Ja nie wszystkie rodziny znała Na początku, 

natomiast przez to, że chociażby pojechaliśmy razem, to mogłam zobaczyć, jak te 

urodziny funkcjonują. Jeżeli chodzi o jedną rodzinę, która funkcjonowała kiedyś inaczej, 

nagle okazało się, że zupełnie inne działania teraz trzeba będzie podjąć, troszeczkę 

musieliśmy zmienić oddziaływania, trzeba będzie zmienić oddziaływania  

 

Dostrzeżono także zalety współpracy w realizacji IPP (indywidualnych planów 

pomocy/współpracy) z osobą / rodziną, dzięki czemu jednostka objęta takim planem mogła 

uzyskać bardzo konkretną pomoc. Jednocześnie zwrócono uwagę na to, że takie plany 

pewnych być weryfikowane i zmieniane elastycznie w zależności od indywidualnej sytuacji. 

Konkretna była pomoc w postaci usamodzielnienia się, załatwienia mieszkania. (…) To 

jest takie wymierne i widoczne.   
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Sytuacja człowieka się zmienia, to był tak naprawdę rok i sytuacja rodziny, która miała 

miejsce w lipcu, teraz jest zupełnie inna i te plany muszą być bardzo elastyczne. Bądź 

po prostu trzeba je weryfikować i czasem zmienić. 

 

W przypadku negatywnych czynników które wpływać mogą na efektywność Modelu może być 

to nastawienie rodzin, brak gotowości do współpracy niektórych członków rodzin czy brak 

zrozumienia przez nich celów, jakie są wyznaczane.  

(…) ten tata nie chciał, nie byliśmy na tyle sprawczy, żeby tata się u nas pojawił. A tutaj 

na te spotkania przyszedł i dalsze konsekwencje już był zupełnie inne, inaczej ta praca 

wyglądała, niż jak gdybyśmy w szkole dalej poprowadzili. 

 

Również epidemia Covid zdaniem niektórych osób miała negatywny wpływ na sytuację 

rodzin, z uwagi na to, że możliwości udzielania pomocy były znacznie ograniczone. 

I my mówimy, że miała iść do poradni, miała załatwić diagnozę, miała umówić się na 

terapię, coś tam jeszcze zrobić. A po pierwsze sama tego nie rozumiała, bo nie słyszała, 

co się do niej mówi i nie była w stanie wykonać tych poleceń i to po prostu frustrowało 

i jeszcze bardziej pogłębiało te problemy. 

Dla nas jest to proste, a dla nich jest to po prostu kosmos. Nie rozumieją tego. 

Bo oni dobrze myślą, tylko nie raz zbyt dużo, nieraz niekonsekwentni. 

Nie będę oryginalna, bo jutro padło parę razy. Myślę, że gdyby nie sytuacja cała z 

pandemią i tym, że byliśmy zamknięci w domach, to też wszystko funkcjonowało by 

zupełnie inaczej. 
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Efektywność w pomocy rodzinom 

 

Zdaniem badanych efektywność pomocy rodzinom jest możliwa dzięki odpowiedniemu 

poznaniu rodzin pod względem ich sytuacji zarówno materialnej, jak i rodzinnej. Uczestnicy 

badania podkreślili, że bliski kontakt z podopiecznymi powoduje, że sami ciągle się uczą 

pozyskując nową wiedzę na temat środowisk, którymi się opiekują. 

(…) znamy doskonale ich sytuację materialną, socjalną, rodzinną, także jesteśmy też  

w pewnej mierze takimi doradcami troszkę i możemy troszeczkę podpowiedzieć co i jak. 

I sami się bardzo dużo uczymy. 

Uczestnicy wywiadu grupowego zwrócili ponadto uwagę na potrzebę informowania ludzi  

o rolach wypełnianych przez osoby świadczące pomoc.  

Ja myślę, że generalnie jakby trzeba ludziom mówić (…) kurator to nie straszak, tylko 

też jest do pomocy. (…) Tak samo, jak po co jest psycholog, jak ludzie są nieświadomi, 

to myślą no nie no, wariata chcą ze mną zrobić, bo idę do psychologa. W ogóle nie 

wiedzą, czym się różni psycholog od psychiatry na przykład. 

Istotne jest zatem uświadamianie oraz edukacja (odnośnie kompetencji i ról podmiotów 

świadczących wsparcie) na każdym etapie współpracy z rodzinami, a także na etapie szkolnym 

w formie prelekcji i pogadanek.  

W szkołach powinny być pogadanki nie tylko z policjantem, ale i z psychologiem i też 

nawet kurator. Kto jest kto i z czym się można do takiej osoby zwrócić. 

Osoby korzystające ze wsparcia muszą samodzielnie podejmować decyzję, ale powinny 

również wiedzieć czym konkretnie zajmuje się dane instytucja i jaką pomoc mogą uzyskać  

w ramach jej funkcjonowania.  

Chodziło o to, żeby tą osobę usamodzielnić, żeby ona też podejmowała własne decyzję 

na podstawie wiedzy dostarczonej od nas, że taka instytucja, jak sąd zajmuje się tym i 

tym, Urząd Pracy zajmuje się tym i tym, psycholog tym i tym, żeby pokazać jakby, że nie 

jest sama w społeczeństwie i jeżeli będzie miała potrzebę pomocy, żeby do 

poszczególnych instytucji się zwracała. No i w rodzinach na przykład, gdzie był 

orzeczony nadzór, bo w większości tutaj był nadzór, to też tak, żeby zrozumieli, że 

można zdjąć ten nadzór.  

W zakresie pomocy rodzinom instytucje zaplanowały różnorodne działania, takie jak terapia, 

pomoc psychiatry czy psychologa, jednak nie wszystkie te cele udało się osiągnąć, a także 

indywidualne podejście do każdego z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb  

i problemów. 
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Były przygotowane dla członków rodzin różne rozwiązania, jak terapia, czy psychiatra, 

czy psycholog. Był problem w realizacji tego wszystkiego. Jest dość duży odcinek czasu 

nam minął, a rodziny nadal nie otrzymały żadnej współpracy. 

 

No więc przede wszystkim tutaj takie działania skierowane na poszczególne rodziny  

i poszczególne problemy 

No i przez to, że mam z nimi ten bezpośredni kontakt, to i ten dostęp ich do poradni też 

jest taki łatwiejszy. 

 

Uczestnicy wywiadu wysoko ocenili efektywność prac zespołu z rodzinami. Ponadto ich 

zdaniem pracownicy wykorzystywali w pełni możliwości i zasoby. 

Na bardzo wysokim poziomie. Ja oceniam dobrze. Uważam…Dobrze, to znaczy, że na 

ile mamy możliwości i nasze zasoby, to zawsze staramy się je wykorzystać i pomóc 

klientowi i rodzinie, która do nas przychodzi.  

 

Natomiast dużą przeszkodą utrudniającą współpracę z rodzinami jest epidemia Covid  

i konieczność pracy zdalnej. Wykonywanie jej wiąże się z konkretnymi uciążliwościami, 

związanymi np. z miejscem świadczenia tej pracy, dostępnymi narzędziami czy specyfiką 

kontaktu wirtualnego. 

Wisiałam na telefonie, ucho mnie bolało, wszystkie sprawy sobie wprowadziłam do 

domu, jakie tylko, w moim ulubionym fotelu rozmawiałam z podopiecznymi o bardzo 

trudnych sprawach. I gdzieś tam moja przestrzeń została tak zaburzona, że już 

zaczęłam jęczeć: panie dyrektorze, ja już nie chcę. 

Trudno bardzo pracować przez telefon. Myśmy przed Zooma, u nas w szkole działał 

Zoom, ja spotykałam się z dziećmi po lekcjach na zoomie. Rozmawiało się, było się w 

kontakcie w miarę na bieżąco, ale to jest zupełnie inny kontakt i trudno mi nazwać 

dlaczego inny, niż na żywo. Ale zupełnie inny. Może z tymi dziećmi, które już wcześniej 

znałam, z którymi pracowałam wcześniej, to rzeczywiście. Ale żeby nawiązać tak od 

początku nową relację z nowym dzieckiem, bo ktoś mi zgłosił, to już w ogóle był kosmos. 

W okresie pandemii urzędnicy pracowali w systemie rotacyjnym, jednak sprawiało to wiele 

trudności w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. 

U nas powiem, że była wprowadzona praca taka, nie zmianowa, tylko jak to się nazywa, 

rotacyjna. Dwa dni w pracy, dwa dni w domu. I powiem szczerze, że ja jako bardzo mało 

skorzystałam z tej formy pracy, bo ja w domu absolutnie się nie umiałam skupić i 

pracować, tym bardziej, że miałam dwoje dzieci w wieku szkolnym i zdalna nauka, to 
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niestety nie pozwalało na pracę, no więc ja chodziłam do pracy i zresztą swoim 

dziewczynom wielokrotnie powtarzałam, że ja sobie tej pracy nie wyobrażam na 

dłuższą metę w ten sposób. 

Dostrzeżono też pewne plusy związane z epidemią i izolacją, np. zmniejszenie zaburzeń 

lękowych u jednego z dzieci w rodzinie objętej pomocą. 

(…) teraz z perspektywy czasu twierdzi ta mama, że to bardzo dobrze wpłynęło na to 

dziecko, że ona była właśnie w domu, bo ona w domu się czuje bezpieczna. Ona się 

gorzej odnajdywała właśnie w szkole, wśród rówieśników, na dużej przestrzeni. A z kolei 

w domu czuła się bezpiecznie, przestała brać leki, rzeczywiście cały czas w kontakcie 

była z psychologiem i gdzieś tam ma zaufanie i sama jest w kontakcie. Więc akurat na 

niektórych to działało pozytywnie. 

 

W opinii uczestników wywiadu ważne jest, aby rodzina miała zaufanie do osoby, która jej 

udziela wsparcia. Ważne są także narzędzia, jakie ma do dyspozycji instytucja na etapie 

diagnozy i dalszej współpracy z rodziną. 

Ważne jest, żeby rodzina znała dana osobę i miała do niej zaufanie. 

Mieć narzędzia odpowiednie. 

Ale też narzędzia, w którymi się posługiwaliśmy. Bo gdzieś nie ma w tej codziennej 

pracy, nie mamy czasu na stosowanie konkretnych narzędzi od początku do końca, żeby 

przeprowadzić tą diagnozę w takim spokoju. Żeby była ta przestrzeń na stosowanie 

konkretnych metod i narzędzi. Takie narzędzia jak: Genogram, test niedokończonych 

zdań, skalowanie. 

Ponadto, uczestnicy wywiadu zwrócili uwagę na to, że doszło do innych pozytywnych efektów 

projektu w zakresie pracy z rodzinami, np. poprawiła się komunikacja między nastolatkami a 

rodzicami, a także zmieniło się nastawienie rodzica do swoich niepełnosprawnych dzieci. 

Na pewno poprawiła się komunikacja między zwłaszcza nastolatkami, a rodzicami. 

Mama bardziej jest świadoma może dysfunkcji swoich dzieci, jakby taka może bardziej 

akceptacja nastąpiła, ale też nauczyła się radzić z tymi dziećmi. 
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Efektywność pracy w Modelu Kooperacji 

 

Zdaniem uczestników wywiadu sposób pracy w Modelu Kooperacji przyniósł wiele korzyści, 

szczególnie dzięki temu, że była możliwość spotkań całego zespołu z rodziną w jednym 

miejscu. 

Spotyka się grono przedstawicieli różnych instytucji, ja bym nawet dodała tutaj 

przedstawicieli z innych instytucji, bo tutaj była szkoła i był GOPS, ale są przecież i sądy, 

i prokuratury, gdzie też ściśle działamy.  

No i przede wszystkim tutaj ten kontakt z całą rodziną. Już było wspomniane, zwykle 

nie mamy możliwości rozmowy, trzy spotkania. A tutaj w jednym miejscu… 

(…) ta dziewczynka, która miała bardzo duże problemy adaptacyjne, gdzieś tam powoli 

się odnalazła, jest w naszym klubie młodzieżowym i tam bardzo chętnie przyjeżdża i jej 

brat też starszy, bo już do szkoły średniej chodzi. Ale też przyjeżdża I tam mają taką 

swoją oazę bezpieczeństwa. Jest tam asystent, który też kierował, cały czas 

podpowiadał. 

 

Uczestnicy wywiadu wskazali, że w celu zwiększenia efektywności Modelu Kooperacji 

korzystne byłoby stworzenie w instytucji specjalnego miejsca do przeprowadzania diagnoz, 

zapewniającego bardziej komfortowe warunki pracy i dającego poczucie intymności. Innym 

pomysłem było zaangażowanie w większym stopniu przedstawicieli dodatkowych instytucji, 

tj. spoza grona pomoc społeczna – oświata. Przede wszystkim wskazywano tu na sądy, 

kuratorów i prawników. 

Ja pomyślałam o warunki tych naszych diagnoz, gdyby było takie miejsce, gdzie nie 

byłoby i pracowników, nie byłoby gdzieś tam klientów, żeby była zachowana jakaś taka 

intymność i takie bardziej komfortowe warunki pracy. 

Ja myślę, że nie udało nam się do końca zaangażować przedstawicieli różnych innych 

instytucji, w które być może by się przydały w tym modelu, bo jakby bardziej się 

skoncentrować liśmy na tej współpracy pomoc społeczna – oświata. A gdzieś też by się 

przydali przedstawiciele innych instytucji. (…) Przydałaby się współpraca z instytucjami 

Sądów i kuratorów. 

Nieraz takie wsparcie by się przydało, czy nawet jakiegoś prawnika, radcę, bo też są 

różne takie zagwozdki prawne, więc można by było nawet ten zespół poszerzyć, z 

PCPRu, to też jest bardzo fajne wsparcie. 
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Zdaniem rozmówców główną barierą utrudniającą wdrażanie Modelu Kooperacji była 

epidemia Covid i nałożenie np. na Urzędy Pracy dodatkowych zadań, powodujących 

przeciążenie. Dla pracowników socjalnych poważną trudnością związaną z epidemią był brak 

przygotowania do nowej sytuacji, brak wiedzy i informacji na ten temat, brak wytycznych 

dotyczących bezpiecznego sposobu realizowania zadań, w tym np. spotkań czy wizyt w 

domach rodzin korzystających z pomocy. 

No właśnie ta pandemia nam później już przeszkodziła (…) Na nich było nałożonych 

bardzo dużo zadań na ten czas, Urzędy Pracy były bardzo przeciążone 

Dla mnie też było trudne takie doświadczenie z takiej pozycji osoby, która gdzieś tam 

zarządza małym zespołem, rozproszonym zespołem, podzielonym na dwie grupy. Brak 

wymiany informacji i jakby też niewiedza. Bo nikt nam nie dał wiedzy na temat tej 

pandemii, jak postępować. Procedury powstawały już później, po fakcie. To było bardzo 

takie trudne, jakby odnalezienie się w odpowiedzialności za zespół, za pracę w terenie, 

za jakieś decyzje. Czy iść do rodziny, czy nie iść, pracownicy pytają, ja też tego nie wiem. 

To był właśnie taki trudny czas trudnych decyzji i nowych sytuacji. 

Osoby biorące udział w wywiadzie podkreśliły także, że są zadowolone z efektów swojej pracy, 

pomimo występujących problemów i niespodziewanej epidemii, która niejednokrotnie 

uniemożliwiła zaplanowane spotkania osobiste. 

 (…) nawet jeżeli gdzieś tam wynikły dodatkowe problemy, bo my mogliśmy je 

zauważyć, te dodatkowe problemy, mieliśmy taką możliwość.  

Należy podkreślić, że uczestnicy badania zaakcentowali działanie synergii i wzajemnego 

uzupełniania się wiedzą i doświadczeniem w ramach pracy w Modelu Kooperacji. 

 (…) każdy z nas ma jednak inną wiedzę i jak pojedzie nawet do tych rodzin inaczej 

właśnie podchodzą dzielnicowi, a inaczej my jako pomoc społeczna, a inaczej będzie 

pedagog, kurator, czy każda inna instytucja. No więc jak się wymienimy tymi 

informacjami, to na pewno te działania są skuteczniejsze i bardziej odpowiednie dla 

rodziny, niż tak jak każdy tylko ze swojej działki strzela swoimi jakimiś tam 

propozycjami pomocy.  

 Jeżeli mam problem, z którym nie tyle, że sobie nie radzę, ale nie widzę rozwiązania, to 

dzwonię (…), oni też mają trochę inne spojrzenie i mnie też z jednej strony motywują 

(…) . 

Zwrócono również uwagę na istotne warunki, jakie powinny być spełnione, aby Model działał 

jeszcze bardziej efektywnie. Zdaniem rozmówców, konieczne jest utrzymanie porozumienia/ 

woli współpracy w sposób formalny, ponieważ pozostawienie tego do decyzji instytucji wiąże 

się z ryzykiem, że testowane działania przestaną być realizowane. 
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Tylko że jak to się skończy i już nie będziemy związani tym porozumieniem, to wtedy nie 

będzie takiej woli ze strony niektórych instytucji, bo do tej pory byli związani tym 

porozumieniem, a później to będzie już jakby dobra wola instytucji. 

I obawiamy się tego, że nie będzie już z ramienia niektórych instytucji takiego 

zaangażowania. 

O ile tutaj członkowie jak najbardziej i widać tą wolę ze strony członków, i chętnie biorą 

udział, ale też pamiętajmy o tym, że to są osoby oddelegowane przez niektóre instytucje 

i to jest wola pracodawcy. I tutaj problem myślę, że największy byłby z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną. 

Jako wadę wskazano fakt, że projekt się kończy i prawdopodobnie nie będzie funduszy na jego 

kontynuację. 

Wadą jest to, że to się kończy i nie będzie pieniędzy na działania takie właśnie, jak 

warsztaty dla rodzin, dla dzieci, żeby można było większy wachlarz usług uruchomić. 

Ja to bym miała taką uwagę do tego, że tak, jak w niektórych projektach, jak się kończy 

projekt jest jeszcze okres trwałości rezultatów, tutaj szkoda że tego nie, bo chętnie 

byśmy dalej w tym modelu popracowali jeszcze. Instytucje, szefowie naszych instytucji, 

zwierzchnicy wiedzieliby, że nie mają wyjścia i muszą dalej delegować. 

 

  



 

Strona 18 z 20 
 

 

Rekomendacje dla modelu 

 

1. Uczestnicy wywiadu pozytywnie ocenili Model Kooperacji z perspektywy czasu i 

własnych doświadczeń i są zdania, że tę współpracę należy kontynuować. 

Należy kontynuować. Należy i ja myślę, że będziemy kontynuować, tym bardziej, że 

będziemy przekształcali się, Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Socjalnych 

Społecznych. 

Gdzieś poprzez doświadczenia tego modelu, myślę, że potrzebna nam będzie poradnia, 

może nie poradnia, może komórka do spraw pracy z rodziną. Czego nie mamy tutaj w 

ośrodku, nie ma na terenie gminy. I gdzieś właśnie tak będą kontynuowane te działania, 

które zaczęliśmy. 

 

2. Zwrócono też uwagę na dodatkowe działania, jakie można podjąć w celu zwiększenia 

efektywności współpracy w ramach Modelu. Wskazywano tu najczęściej na potrzebę 

zaangażowania władzy w gminie, tj. wójta i radnych po to, aby mieć dla swoich działań 

poparcie osób decyzyjnych. 

Na pewno zawsze należy zacząć od najwyższej władzy w gminie, uświadomić wójta, 

radnych o naszej sytuacji, że jest potrzeba takich działań. I mieć to zielone światło też 

od osób decyzyjnych. Jest zawsze łatwiej podejmować jakiekolwiek decyzje i też taką 

współpracę międzyinstytucjonalną na terenie gminy, instytucji, które mają wspólnego 

szefa. To jest też ważne. 

 

Poza tym ukierunkowanie. Jak gdyby, no może nie sterowanie, no bo to by było 

niewłaściwe słowo, ale właśnie ukierunkowanie na te nasze działania tutaj. Spojrzenie 

takim chłodnym, innym okiem też, bo…Gdzieś z zewnątrz. Nie z góry, tylko z zewnątrz 

zupełnie. Bo my jesteśmy przyzwyczajani do tych rodzin też troszeczkę, a ktoś tak po 

prostu spojrzy i mówi  słuchajcie, proponowałbym zrobić tak i tak . 

 

3. W ramach rekomendacji dla innych gmin, które chciałyby wdrażać u siebie Model 

Kooperacji, uczestnicy wywiadu zachęcają do integrowania działań.  

Integrujcie się. 
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4. Dla poprawnego funkcjonowania modelu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej 

ilości środków finansowych, które dopasowane będą do ilości powierzanych członkom 

zespołu zadań. 

Za zadaniami muszą iść środki, bo to jest taka tendencja, pojawia się coraz więcej 

zadań, a coraz mniej środków i myślę, że niewątpliwie skuteczność będzie większa, 

jeżeli będą odpowiednie środki na jego funkcjonowanie.  

 

5. Wśród rekomendacji do dalszych przedsięwzięć pojawiła się kwestia godzenia 

wykonywania codziennych obowiązków służbowych podczas uczestnictwa w 

szkoleniu. Szkolenia są jak najbardziej pożądaną formą doskonalenia zawodowego, ale 

na czas udziału w nim uczestnicy powinni zostać zwolnieni z wypełniania obowiązków 

służbowych. 

Zawalili nas szkoleniami jednodniowymi, które oczywiście są bardzo ciekawe, 

natomiast dla nas bardzo uciążliwe, bo one się odbywają online i od początku września 

do połowy października musimy odbyć 10 szkoleń. No połowę mamy już za sobą, ale 

jest to jednak w tygodniu, tak dwa dni w tygodniu pracy. No ciężko i już teraz 

odczuwamy to, że brakuje nam czasu na tą normalną pracę i wolelibyśmy naprawdę 

jechać na szkolenie trzydniowe. Przerobić tematy. To trzeba całkowicie 

przeorganizować swój dzień dla dwóch godzin, a to jest trudne. Bo zdalnie będąc w 

pracy i pracujemy i uczestniczymy w szkoleniu, czyli tak naprawdę mamy podwójne 

obciążenie.  

To jest w trakcie godzin pracy, więc my musimy się dzielić, robić swoje jednocześnie 

uczestniczyć w szkoleniu i tak naprawdę jesteśmy podwójnie w to zaangażowani. Bo 

mieliśmy ograniczenia liczby godzin .  

 

6. Ponadto rozważenia wymaga długość organizowanych szkoleń, także żeby zostały one 

jak najlepiej dopasowane do częstotliwości pracy poszczególnych osób.  

To jest uczestniczenie w tym szkoleniu, nie oszukujmy się. :to jest w trakcie godzin 

pracy, więc my musimy się dzielić, robić swoje jednocześnie uczestniczyć w szkoleniu i 

tak naprawdę jesteśmy podwójnie kto zaangażowani. Bo mieliśmy ograniczenia liczby 

godzin. Nie było możliwości zaangażowania wszystkich instytucji, bo nikt nie jest w 

stanie dwa dni wyjąć z pracy swojej.  
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7. W związku z wysoką oceną superwizji, zasadnym wydaje się stosowanie jej w ramach 

Modelu. 

Także myślę, że no chciałabym, żeby ta superwizja była dla pracowników, bo tutaj 

jednak jest wsparciem w tych sytuacjach problemowych, które można przegadać i które 

można właśnie skorzystać. Ale to też jest inne spojrzenie. To jest właśnie ta osoba z 

zewnątrz, która przychodzi i nas gdzieś tam ukierunkowuje. Bo my mamy gdzieś tam 

jakiś tam sposób swój myślenia, który niekoniecznie jest dobry.  

 

8. Uczestnicy zwrócili uwagę na problem braku swobody w działaniu. Narzucone formy 

wsparcia przeznaczone dla konkretnych grup adresatów mogą być nieadekwatne do 

problemów występujących na obszarze działania instytucji pomocowych. 

Czy to nie jest też tak, że te przepisy na podstawie których pracujecie, to nieco was 

usztywniają i ograniczają? Bo ja na przykład widzę w swojej działce, no sytuacja jest 

akurat dynamiczna, ale od jakiegoś czasu nie ma pomysłu tak naprawdę na walkę z 

bezrobociem. I jest wiele instrumentów, które są w ogóle niewykorzystywane. Są 

pieniądze jakby centralnie dedykowane poszczególnym grupom bezrobotnych. Tylko 

pytanie no jaki to ma sens, kiedy ja mam zupełnie inne grupy, które chciałabym 

aktywizować. I czy to nie jest tak, że właśnie trochę powinno się dać więcej swobody 

tym instytucjom, które bezpośrednio współpracują z klientem. I nie narzucanie jakby 

takiej sztampy z poziomu centralnego.  

 

9. Uczestnicy rekomendują również dalszą kontynuację współpracy na podstawie 

podpisania odpowiednich porozumień. 

Nadal żeby było to sformalizowane, bo na pewno łatwiej nam, jako pracownikom. Czyli 

także, żebyśmy faktycznie mieli to sformalizowane, że jest podpisane porozumienie.  

 


