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Wstęp  

Badanie fokusowe zostało wykonane na potrzeby realizacji projektu „Liderzy 

kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna) obejmowało przedstawicieli PZK.  

Celem badania było podsumowanie projektu dotyczącego wypracowania Modelu 

Kooperacji w gminach wiejskich. 

Główne problemy badawcze poruszone w trakcie badania:  

 Jakie efekty zostały osiągnięte w kooperacji wśród podmiotów? 

 Jakie efekty zostały osiągnięte – w pomocy rodzinom? 

 Jakie elementy, czynniki wpłynęły na efektywność Modelu w zakresie pomagania 

osobom/rodzinom w gminie/powiecie? 

 Jak zorganizować kooperację na rzecz efektywnego pomagania-rekomendacje  

i trwałość dla Modelu? 

Nota metodologiczna 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą jakościowej techniki zogniskowanego 

wywiadu grupowego. Wywiad grupowy zogniskowany (Focus Group Interview - FGI), tj. 

dyskusja prowadzona przez specjalnie przeszkolonego moderatora, na podstawie 

scenariusza dyskusji, który wcześniej został przedstawiony Zleceniodawcy do 

akceptacji. 

Próba badawcza 

W tabeli zawarto szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych zogniskowanych 

wywiadów pogłębionych w województwie podkarpackim.  

Nazwa gminy Data badania Uczestnicy 

Krempna 27.10.2020 

 Ośrodek Pomocy Społecznej (2 osoby), 

 Rada Gminy (1 osoba), 

 Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (1 osoba), 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

(1 osoba). 



 

 

Nazwa gminy Data badania Uczestnicy 

Ostrów 3.11.2020 

 Ośrodek Pomocy Społecznej (4 osoby), 

 Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna  

(1 osoba), 

 Sąd Rejonowy (1 osoba). 

Przeworsk 4.11.2020 

 Ośrodek Pomocy Społecznej (3 osoby), 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

(1 osoba), 

 Organizacja pozarządowa (1 osoba). 

Świlcza 20.11.2020 

 Urząd Gminy (1 osoba), 

 Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (1 osoba), 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

(1 osoba), 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

(2 osoby). 

Trzebownisko 27.10.2020 

 Ośrodek Pomocy Społecznej (3 osoby), 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

(2 osoby). 

Zarzecze 27.10.2020 

 Ośrodek Pomocy Społecznej (4 osoby), 

 Gminne Centrum Kultury (1 osoba), 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

(1 osoba). 



 

 

Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów 

W pierwszej kolejności uczestnicy badania fokusowego zostali poproszeni o dokonanie 

oceny idei powstania Partnerskiego Zespołu Kooperacji (PZK).  

Badani ze wszystkich gmin uznali, że powstanie PZK przyczyniło się do zacieśnienia 

współpracy między instytucjami, lepszego poznania się, a co za tym idzie bardziej 

efektywnego, skuteczniejszego i szybszego udzielania pomocy podopiecznym. Stwarzało 

też możliwości wielkoobszarowego, interdyscyplinarnego wsparcia rodziny przy 

współpracy specjalistów z różnych profesji. Ocena PZK była bardzo pozytywna. Co 

więcej, uznano, że ideę warto kontynuować w przyszłości. 

 U nas zespół składał się z członków GOPSu, Policji, PCPRu, także ta współpraca 

zawsze była  dobra, zawsze mogliśmy na siebie liczyć. Zawsze byliśmy na tych 

spotkaniach obecni. Nasze relacje, które mieliśmy się pogłębiły. Powołanie tego 

zespołu szczególnie dla mnie bardzo ułatwiło mi pracę i było bardzo potrzebne. 

[Przeworsk] 

 

 To co najbardziej procentuje u nas to to, że się znamy i jak ktoś potrzebuje pomocy, 

to łatwiej jest dzięki tej znajomości takiej bezpośredniej. 

[Trzebownisko] 

Przedstawiciele PZK z gminy Ostrów zaznaczyli, że podejmowali już wcześniej podobną 

formę współpracy między instytucjami z terenu gminy. Powstanie PZK pozwoliło na jej 

sformalizowanie.  

 Generalnie, jako taki zespół my już tak nieformalnie pracujemy długi czas, ale po 

prostu zostało to sformalizowane. Testujemy taki właśnie model współpracy  

i bardzo dobrze to oceniam.  

[Ostrów] 

Następnie respondenci wypowiedzieli się na temat idei powstania Wojewódzkiego 

Zespołu Kooperacji (WZK). Ich oceny również były pozytywne. Spotkania  

z przedstawicielami zespołów wojewódzkich pozwoliły badanym na zdobycie nowej 

wiedzy w zakresie pomagania rodzinie dysfunkcyjnej. Uzyskiwali oni pomoc doradczą 

ze strony członków WZK. Rolę wojewódzkiego zespołu określono jako koordynatora 

działań zespołów gminnych.  

 Można było zasięgnąć opinii, rady, w jaki sposób te dzieci ukierunkowywać, 

diagnozować: w jaki sposób zapewnić im formy pomocy, gdzie poszukać 



 

 

odpowiednich usług do których gmina może mieć dostęp, w jaki sposób dotrzeć do 

specjalistów, w jaki sposób współpracować ze szkołą. 

[Krempna] 

 Na pewno to taki zespół, który koordynował pracę naszego też zespołu, całego 

projektu. Na pewno też czerpaliśmy różne informacje pod kątem nawet tej wiedzy, 

którą posiadały odpowiednie osoby z tego wojewódzkiego zespołu. 

[Świlcza] 

Jedynie uczestnicy badania z gminy Ostrów zadeklarowali, że nie mieli styczności  

z przedstawicielami  WZK. 

W opinii badanych idea zarówno PZK i WZK powinna być kontynuowana poza 

testowaniem. 

 Według mnie powinny jak najbardziej działać poza testowaniem, ponieważ często 

nie znamy dokładnie swoich takich zadań, które są charakterystyczne dla danej 

jednostki i dzięki temu, pracując razem, możemy naprawdę pomóc tym osobom  

z terenu powiatu, czy z terenu gminy. Uważam, że jest to dla mnie nieocenione, 

tylko powinno być to jakoś unormowane bardziej prawnie. 

[Przeworsk] 

Respondenci pozytywnie ocenili przeprowadzone warsztaty diagnostyczne w których 

ramach przeprowadzono diagnozowanie wielowymiarowe. Rodziny w nich 

uczestniczące miały możliwość spotkanie wielu specjalistów, z którymi wcześniej nie 

mieli do czynienia. Ważnym elementem warsztatów była możliwość wymiany 

doświadczeń, dobrych praktyk w pracy z rodziną oraz możliwość wykorzystania 

wcześniej nieznanych metod pracy. Co więcej, podkreślono budowanie pozytywnych 

relacji między pracownikami i rodzinami. Zauważono, że rodziny podczas warsztatów 

„otwierały się” i chętnie angażowały w pracę.  

 Uważam, że warsztaty diagnostyczne były bardzo potrzebne, ponieważ 

zaprosiliśmy tutaj rodziny i indywidualnie z nimi opracowywaliśmy plan pomocy.  

[Ostrów] 

 

 Ja miałam jakąś wiedzę o danej rodzinie, ale w trakcie okazało się, że wyszły takie 

informacje, o których ja w ogóle nie wiedziałam, także te rodziny się otwierają. 

[Trzebownisko] 



 

 

 Nigdy nie patrzyliśmy na te rodziny od tej drugiej strony (…) to były metody, które  

w pracy socjalnej rzadko są wykorzystywane, bo człowiek nie ma czasu, nie 

koncentruje się bardzo na metodzie, tylko po prostu, żeby pomóc temu człowiekowi. 

[Świlcza] 

W gminie Zarzecze wskazano, że wnioski z przeprowadzonych warsztatów 

diagnostycznych wpłyną na tworzenie dokumentów strategicznych gminy.  

 Warsztaty dały bardzo dużo. Tworzymy w tej chwili Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. Już te niektóre diagnozy, czy potrzeby, jakie nam się tu 

stworzyły, to zapiszemy w Strategii, czy ujmiemy w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych jak również też te potrzeby, które zostały zgłoszone i to, co 

zostało zarejestrowane na zakończenie warsztatów (…).  

[Zarzecze] 

Prowadzenie warsztatów diagnostycznych obejmujących diagnozowanie 

wielowymiarowe w przyszłości uznano za słuszne. 

W następnej kolejności ocenie poddano indywidualne plany pomocy (IPP). Uczestnicy 

wywiadów dokonali pozytywnej oceny wymienionego działania. Wdrażanie 

indywidualnych planów pomocy było pomocne przy określaniu konkretnych potrzeb 

oraz celów pracy z rodziną. W gminie Zarzecze badani odpowiedzieli, że ich PZK 

przygotował jeden IPP, dla całej grupy. 

 Indywidualny plan pomocy stworzony był na początku dla każdej rodziny, po 

rozeznaniu ich problemu i włączały się w zależności od tego, co ta rodzina 

zgłaszała, różne instytucje. 

[Przeworsk] 

 Myślę, że kluczowe słowo to indywidualizm (…) Tylko indywidualne plany tworzą 

zakres pomocy i współpracy, gdzie dana rodzina, na podstawie danego badania 

diagnostycznego jakby, jakie ma potrzeby. 

[Świlcza] 

W gminie Krempna, Zarzecze oraz Trzebownisko zgłoszono, że przez sytuację 

pandemiczną w kraju realizacja działań zaplanowanych w ramach indywidualnych 

planów pomocy była utrudniona i nie wszystko co zaplanowano, udało się wykonać. Na 

przykład, w gminie Trzebownisko odwołano wyjazd integracyjny.  



 

 

Uczestnicy badania zauważyli, że przy wyborze pracownika kluczowego ważne jest, aby 

dobierać go indywidualnie do potrzeb konkretnej rodziny, mając także na uwadze, że 

powinna to być osoba, która ma najlepszy kontakt z rodziną. Pracownikiem kluczowym 

był najczęściej pracownik socjalny lub asystent rodziny, animator gminy, pedagog 

szkolny. Zwrócono także uwagę, że pracownik kluczowy jest niejako łącznikiem między 

rodziną a innymi instytucjami z pomocy których korzysta. Pozwala na utrzymanie 

stałego kontaktu z rodziną oraz koordynowanie działań pomocowych. 

 Samo założenie pracownika kluczowego moim zdaniem to powinna być osoba, 

która ma największy i najczęstszy kontakt z rodziną, która jest akceptowana przez 

rodzinę i która czuje się bezpiecznie w kontakcie. 

[Krempna] 

 

 Może dopowiem, że takie rozwiązanie chyba się sprawdziło, ponieważ tak 

naprawdę tutaj stały kontakt z rodzinami tak na co dzień mamy. Więc wydaje mi 

się, że tym pracownikiem kluczowym powinien być ktoś kto cały czas ma kontakt z 

rodziną. 

[Ostrów] 

Jedynie w gminie Zarzecze nie powołano w ramach PZK pracownika kluczowego. 

Uczestnicy badania uznali, że był on niepotrzebny. 

W opinii uczestników badania organizacja trzydniowych partnerskich spotkań wymiany 

doświadczeń przyniosła wiele pozytywów, do których zaliczono między innymi: 

możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, obserwacji pracy innych jednostek, 

ich radzenia sobie z problemami. Badani uważają, że warto podejmować tego typu 

działania w przyszłości. 

 Przy okazji naszych spotkań byłyśmy w domach pomocy zobaczyć, jak to wszystko 

wygląda wewnątrz.  

[Krempna] 

 

 Jak najbardziej pozytywne wrażenie. Mogłyśmy zobaczyć, jak w innych gminach 

pracują. Mogłyśmy zweryfikować, czy idziemy w dobrym kierunku, czy w złym.  

[Trzebownisko] 

 Zawsze mogliśmy się dowiedzieć, jak u nich to wygląda, poznać to, co u nas 

wychodzi, co u nich wychodzi, pewne elementy dopracować. 

[Świlcza] 



 

 

Równie pozytywnie oceniono realizację superwizji. Kontynuacja takich działań, w opinii 

respondentów jest bardzo dobrym pomysłem. Uczestnictwo w superwizji dało 

możliwość badanym spojrzenia na swoją pracę z innego punktu widzenia, doskonalenia 

warsztatu pracy. Badani podkreślali, iż współpraca z superwizorem miała miejsce także 

po zakończeniu superwizji. Doceniono ogrom zaangażowania oraz wiedzy superwizora. 

Uczestnicy badania z gminy Trzebownisko zadeklarowali chęć kontynuowania 

superwizji we własnym zakresie.  

 Tak, myślę, że była potrzebna superwizja, ponieważ była możliwość spotkania, 

porozmawiania, omówienia na bieżąco sytuacji, spojrzenia inaczej i szerzej. 

 [Ostrów] 
 

 Kwestia tego, że jesteśmy już po pierwszych rozmowach między sobą, że będziemy 

pracować przy pomocy superwizji. Tego jestem pewna. Takie doświadczenie, że to 

jest dobre narzędzie do współpracy na co dzień. 

[Trzebownisko] 

 

 Bardzo jestem zadowolona ze spotkania z tą panią [superwizorka]. Bardzo dużo 

wniosła i była pomocna w naszej pracy. 

[Zarzecze] 

Opinie na temat projektu socjalnego były bardzo dobre. Formy pomocy zaplanowane  

w ramach projektu socjalnego nie byłyby możliwe do rozpoczęcia przez beneficjentów, 

gdyby nie udział w testowaniu. Badani w gminach Ostrów, Zarzecze oraz Przeworsk 

odpowiadali, że przez pandemię COVID – 19 niektóre zaplanowane działania zostały 

przesunięte w czasie, jednak, co podkreślili, zdecydowana większość zaplanowanych 

zadań została zrealizowana.  

 Na pewno te projekty socjalne były pomocne, mimo że były często modyfikowane  

i trzeba nad nimi pracować dość sporo, by były adekwatne do osób biorących udział 

w projekcie i do sytuacji, która zaistniała. 

[Krempna] 
 

 To było takie pozytywne jeżeli chodzi o ten projekt. Uważam, że dobre narzędzie, co 

spisane, to zostaje i to też tak mobilizuje do realizacji, czyli rozpoznane potrzeby, 

bo to tak było w tym projekcie, a następnie ten projekt socjalny do realizacji uległ 

tak troszeczkę modyfikacji ze względu na pandemię.  

[Zarzecze] 



 

 

Instytucje uczestniczące w etapie testowania Modelu Kooperacji zyskały doświadczenie, 

możliwość udziału w szkoleniach, podnoszeniu kwalifikacji, poznawania nowych metod 

pracy, wymiany doświadczeń z innymi instytucjami. Poznanie pracowników z innych 

instytucji z terenu gminy usprawnia proces pomagania, pracy z rodzinami. Dostrzeżono 

również szanse i możliwości, jakie zyskały rodziny, biorące udział w projekcie. Gdyby 

nie testowanie, nie doświadczyłyby wielu form pomocy, które umożliwiły oferowane 

środki finansowe. Co więcej, Model umożliwił pracownikom spojrzeć na problemy 

rodziny z innej perspektywy, na co wpływ miał fakt, że pomoc miała charakter 

wielkoobszarowy. Natomiast rodziny miały możliwość „otwarcia się” i innego spojrzenia 

na osoby, które udzielają im wsparcia.  

 Ten projekt dał nam możliwość spojrzenia na rodzinę z zupełnie innej strony.  

[Krempna] 
 

 Przede wszystkim zyskaliśmy takie wspólne wsparcie między sobą, między 

instytucjami i to wsparcie jest teraz większe. Jak się więcej kontaktuje, to potem też 

to wsparcie jest większe w każdej sytuacji. W ogóle ten model, to Model Kooperacji  

i ta kooperacja poprzez ten Model została udoskonalona. W ogóle ta praca między 

instytucjami, te wsparcie jest bardziej efektywne, bo jeżeli blisko współpracujemy, 

jeżeli zdobywamy nową wiedzę, nowe umiejętności, to wiadomo, że efekty są lepsze  

i bardziej namacalne. 

[Przeworsk] 

 Na pewno nowe umiejętności, wykształcenie. Tak dla siebie to lepsze relacje, 

zbliżenie się do naszych podmiotów gminnych w inny sposób, taki, można 

powiedzieć, na etapie nawet koleżeńskim, pomaga to w pracy. 

[Świlcza] 



 

 

Efekty osiągnięte w pomocy rodzinom  

W następnej kolejności uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie osiągniętych 

efektów w pracy z rodzinami. 

Wśród efektów wymieniono: uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, 

wizytach studyjnych, doskonaleniu zawodowym, podjęcie pracy, rehabilitację osób  

z niepełnosprawnościami, działania związane z uzupełnieniem deficytów edukacyjnych 

dzieci, wyjazd integracyjny, czyli wspólne spędzenie czasu rodziny, usługi 

stomatologiczne, usługi kosmetyczno-fryzjerskie (bon dla matek), zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami, zakup laptopów, zakup 

materiałów plastycznych dla dzieci, działania na rzecz poprawy zdrowia, wysłanie 

podopiecznego uzależnionego od alkoholu na leczenie odwykowe.  

Ponadto zwrócono uwagę na takie wartości testowania jak: wzrost samodzielności 

rodzin, samooceny poszczególnych członków rodzin oraz wzmacnianie więzi 

rodzinnych. 

Ważnym celem pracy z rodzinami było wspieranie ich we właściwym wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo–wychowawczych..  

 Może ja uściślę te cele zawarte w projekcie dla poszczególnych rodzin. Polegały one 

na wzmocnieniu rodziców we właściwym wypełnianiu funkcji wychowawczych 

wobec dzieci, wzmocnienie rodziców w wykonywaniu funkcji opiekuńczych poprzez 

spotkania ze specjalistami. Ważne było także wyrównywanie deficytów 

edukacyjnych u dzieci, wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie 

czasu wolnego, a także wsparcie funkcjonowania zdrowotnego dzieci i dorosłych, 

wzmocnienie kompetencji zawodowych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, 

wiary we własne siły i możliwości, wzrost samodzielności rodzin, a przede 

wszystkim wzmocnienie więzi rodzinnych. 

[Ostrów] 
 

Równie istotnym efektem pomocy rodzinie na który zwrócili uwagę przedstawiciele PZK 

z gminy Krempna był wzrost samooceny oraz pozytywne zmiany w zakresie 

funkcjonowania w życiu społecznym beneficjentów pomocy. Uczestnicy badania 

podkreślili, że osoby biorące udział w testowaniu „otworzyły się” na ludzi, świat  

i poczyniły pozytywne zmiany w swoim życiu.  

 



 

 

 Myślę, że jest to też szereg zmian psychologicznych, które zakładaliśmy zostały 

zrealizowane. Jedna z mam biorąca udział w projekcie otworzyła się na ludzi, na 

kontakt z ludźmi. 

[Krempna] 

W następnej kolejności badani zostali poproszeni o wskazanie elementów Modelu, które 

w ich opinii sprawdziły się lub też nie w pracy z rodziną.  

W gminie Krempna uczestnicy badania wskazali, że nietrafionym pomysłem było 

podpisywanie kontraktów socjalnych, gdyż prowadzi to do nadmiernej biurokratyzacji. 

 Tak sobie myślę, że podpisywanie tych kontraktów socjalnych nie wiem, czy to jest 

dobry pomysł. Takie biurokratyzowanie kontaktu z rodziną. Wydaje mi się, że 

kontrakt słowny, pewna umowa to też jest pewne zobowiązanie. Nie wszystko 

musza nam klienci podpisywać. To niejednokrotnie utrudnia kontakt. Takie oparcie 

kontaktu na wzajemnym zrozumieniu. 

[Krempna] 

Elementem Modelu Kooperacji, który najbardziej sprawdził się w pracy z rodzinami były 

warsztaty diagnostyczne, obejmujące diagnozowanie wielowymiarowe.  

 Na pewno ten warsztat diagnostyczny bardzo się sprawdził, co potwierdzało tutaj 

większość osób. Z tych rzeczy, które tutaj zawiodły, no to faktycznie sprawa, która 

związana jest z koronawirusem, czyli to, że tak krótki czas mieliśmy na realizację 

projektu socjalnego.  

[Ostrów] 
 

 Uważam, że warsztaty w całej mojej pracy to była najcenniejsza rzecz w projekcie. 

Dzięki tym warsztatom można było poznać wiele problemów rodzin, akurat mamy 

tu rodziny wielodzietne i z niepełnosprawnościami. To było dla mnie bardzo 

ciekawe doświadczenie w mojej pracy zawodowej. 

[Zarzecze] 

Natomiast uczestnicy badania z gminy Trzebownisko wskazali, że elementem, który się 

nie sprawdził w testowaniu było angażowanie pracownika kluczowego. 

 To co było niepotrzebne i jakoś nie sprawdziło się, to był ten specjalista od rodzin, 

ten pracownik kluczowy. Myśmy tego nie użyły, u nas tego nie było i nie było 

potrzebne. Też taka osoba wiedząca wszystko, taki ktoś nie był potrzebny. 

[Trzebownisko] 



 

 

Przedstawiciele PZK z gminy Świlcza uznali, że elementem, który przysporzył najwięcej 

trudności była Platforma. Badani zwracali uwagę, że w testowaniu założono ograniczoną 

biurokrację, jednak w rzeczywistości tak nie było.  

 Założenie było takie, że pod kątem administracyjno – papierologicznym będzie 

lepiej, natomiast nie było lepiej. 

[Świlcza] 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie rodzin, z którymi łatwiej lub trudniej było 

współpracować. Badani z gminy Przeworsk uznali, że najważniejsza jest chęć rodziny do 

udziału w Modelu. Podkreślili również, że w ich gminie wszystkie rodziny wyraziły 

zadowolenie z udziału w testowaniu.  

 Może sama ich chęć przystąpienia i wzięcia udziału w tym projekcie. To już był taki 

plus, że oni sami chcieli. Oni sami nie wiedzieli, w cudzysłowie, w co się pakują, ale 

jednak wyrazili gotowość. To był właśnie plus tych rodzin i dla nas znak, że tak 

trzeba działać, bo chcą.   

[Przeworsk] 

W trakcie wywiadu grupowego poruszono temat pracy z rodziną w trakcie trwania 

pandemii. Badani zwrócili uwagę, że sytuacja pandemiczna wpłynęła na pracę  

z rodzinami, uniemożliwiła kontakt bezpośredni. 

 Taka praca jest bardzo męcząca. Staramy się, dajemy, pomagamy, ile możemy, ale 

to po co pracujemy, dla kogo pracujemy opiera się przede wszystkim na kontakcie 

bezpośrednim z człowiekiem, z naszym klientem, czy z naszym partnerem. Czekamy 

aż wszystko wróci do normalności, żeby można było pojechać w teren i spotkać się  

z naszymi podopiecznymi u nich w domu i żeby usiąść jedno obok drugiego. 

[Trzebownisko] 

 Nie można porównać pracy zdalnej z pracą bezpośrednią z klientem. To są dwa 

różne światy. Kontakt z klientem jest nieodzowny. Ta rozmowa, ten kontakt, to 

bycie u tego klienta, to jest całkiem coś innego niż taka rozmowa na telefon. 

Rozmowa na telefon może być później wspierająca w razie potrzeby. 

[Zarzecze] 

Badani z gminy Krempna podkreślili, że szczególnie trudna w czasach pandemii COVID – 

19 była współpraca z dziećmi, gdyż tylko kontakt bezpośredni, obserwacja pozwala na 



 

 

rzeczywiste określenie problemów, z którymi boryka się dziecko. W gminie Świlcza 

także zwrócono uwagę na ten temat. Brak lub ograniczone możliwości wizytacji  

w rodzinach zastępczych podczas pandemii okazały się kwestią problematyczną. 

Szczególnie ze względu na narastające zjawisko przemocy w rodzinach w dobie 

pandemii COVID–19. 

 Myślę, że najgorszy jest kontakt z dzieciakami. Inaczej jest, kiedy możemy 

obserwować dzieci w ich środowisku naturalnym, na przykład w klasie, inaczej jeśli 

możemy się z nimi spotkać w bezpiecznym dla nich miejscu. Inną formą jest 

rozmowa z dzieciakiem poprzez jakiś komunikator online, czy telefonicznie, kiedy 

ono jest w otoczeniu rodziców, czy osób dorosłych i nie będzie mogło sobie pozwolić 

na to, żeby swobodnie rozmawiać na przykład o trudnościach i problemach, które  

z różnych przyczyn mogą wynikać. 

[Krempna] 

 

 

 



 

 

Czynniki wpływające na efektywność Modelu w zakresie 

pomagania osobom/rodzinom w gminie/powiecie 

Uczestnicy wywiadu grupowego zostali poproszeni o wskazanie czynników 

wpływających na efektywność Modelu. Respondenci podkreślili, że wyjątkowość, 

innowacyjność Modelu polegała na wielosektorowej współpracy między różnymi 

instytucjami. 

 Praca tylu specjalistów w jednym miejscu dla mnie jest innowacyjna. 

[Zarzecze] 

 Ja też jestem zdecydowanie zadowolona z tego poziomu, który jakby z założenia 

miał być z tego poziomu współpracy między instytucjami i czerpania z siebie 

nawzajem. 

[Świlcza] 

Ważna okazała się możliwość poznania metod pracy, których w większości badani nie 

stosowali lub nie znali przed rozpoczęciem testowania. 

 Także ta współpraca i poznanie możliwości i też tych narzędzi, którymi się 

posługują inne placówki. To dla nas było bardzo cenne.  

[Ostrów] 
 

Badani podkreślili także, że istota Modelu polegała na angażowaniu rodziny, 

uwzględnianiu jej potrzeb i bazowaniu na jej zasobach. Model dawał możliwość 

oferowania pomocy rodzinom, która nie byłaby możliwa, gdyby nie udział w testowaniu. 

Oferowane w ramach Modelu środki finansowe pozwoliły na zapewnienie szerszej 

pomocy rodzinom.  

 Na pewno ta innowacyjna forma diagnozy potrzeb rodziny, jej oczekiwań, 

formułowania celów, indywidualny plan pomocy rodzinie skonstruowany przez 

wszystkich członków zespołu, to jest moim zdaniem najbardziej istotne.  

[Krempna] 
 

 Innowacyjność tego modelu, czyli, że rodzina tutaj jest specjalistą od swojej sytuacji, 

to w pierwszej kolejności powinniśmy brać pod uwagę jej zdanie i to warsztaty nam 

umożliwiły.  

[Trzebownisko] 

 



 

 

 Przede wszystkim współpraca była z rodzinami, to chyba jest taka wartość, która 

nie da się zmierzyć. 

[Świlcza] 

W gminach Trzebownisko oraz Krempna wskazano także, że brak nadmiernej 

dokumentacji, biurokracji pozytywnie wpływa na odbiór uczestnictwa w Modelu przez 

angażowane instytucje.  

 To, że nie musimy tworzyć masy papierów, opinii, co mamy w swojej pracy na co 

dzień tylko po prostu skupić się na człowieku, na pomocy, na pracy, a nie na 

papierach. 

[Trzebownisko] 

Odmiennego zdania byli badani z gminy Świlcza, którzy uznali, że w Modelu napotkali 

dużo prac administracyjnych. Dodatkowo wskazali, że Platforma była dla nich 

przeszkodą w szybkiej i efektywnej pracy.  

Uczestnicy wywiadów wskazywali także na problemy, które wynikały z miejsca 

zamieszkania beneficjentów pomocy, czyli środowiska wiejskiego. W gminie Przeworsk 

uznano, że problemem był dostęp do specjalistycznych usług, tj. pomoc psychologa lub 

psychoterapeuty.  

 Są bariery. Chociażby sam dostęp do specjalisty. Jaki ten dostęp jest? Do psychologa, 

psychoterapeuty jest bardzo trudny dostęp. Jeżeli jest potrzeba, żeby ktoś poszedł  

i skorzystał z pomocy, to czeka na to.  

[Przeworsk] 

Natomiast w gminie Krempna zaobserwowano problemy, które miały charakter 

mentalny, związane były z negatywnym nastawieniem innych członków społeczności 

wiejskiej, którzy nie korzystają z pomocy społecznej.  

 To jest czasami trudne w przypadku, gdy realizuje się pomoc takiej rodzinie  

w formie rzeczowej. Jeżeli sąsiedzi to widzą, to jest typowo wiejskie środowisko, to 

jest akcja, że wszystko pchamy jednej rodzinie. Nie widzą tego, że to jest inna 

sytuacja. Być może są niezaradni. 

[Krempna] 

W trakcie wywiadu grupowego poruszono także temat pracy z rodziną w trakcie 

trwania pandemii. Badani z wszystkich gmin podkreślili, że sytuacja pandemiczna 

wpłynęła na pracę z rodzinami, uniemożliwiła kontakt bezpośredni, który w pracy 

socjalnej odgrywa istotne znaczenie. Co więcej, wdrażanie niektórych form pomocy było 



 

 

utrudnione przez pandemię COVID–19. Mowa tutaj szczególnie o formach, które 

wymagały kontaktu bezpośredniego (np. wyjazd integracyjny).  

 Wiele rzeczy trzeba było zmienić i przekształcić w projektach socjalnych. Mieliśmy 

zaplanowane dużo innych form typu pikniki rodzinne, spotkania 

międzypokoleniowe. Chcieliśmy stworzyć klub seniora, w którym mogłyby się 

spotykać osoby starsze. Trzeba było zmienić te założenia. Było to utrudnione.  

[Krempna] 
 

 Myślę, że bliskiego kontaktu nikt nie jest w stanie przedłożyć nad pracę zdalną 

przed monitorem. Trzeba też mieć świadomość, że te rodziny, to są rodziny ubogie, 

to są osoby, które czasami telefonu nie mają. 

[Świlcza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organizacja kooperacji na rzecz efektywnego pomagania – 

rekomendacje 

W ostatniej kolejności poproszono o wskazanie czynników przyczyniających się do 

trwałości współpracy w Modelu w gminie, powiecie.  

Jednym z najważniejszych czynników jest chęć podejmowania współpracy, 

zaangażowanie członków zespołu oraz chęć doskonalenia swojego warsztatu pracy, 

poznawania nieznanych metod, otwartość na nowe doświadczenia. 

 Na pewno wydaje mi się, że takim czynnikiem może być otwartość na czerpanie  

z dobrych praktyk innych osób. Jeżeli chcemy faktycznie komuś pomóc, wiemy do 

kogo się możemy zwrócić dzięki wypracowanym znajomościom, to możemy zawsze 

z kimś porozmawiać, popytać, doradzić, zasugerować się czyjąś opinią. Wydaje mi 

się, że to jest istotnym czynnikiem. To jest ważne w pracy.   

[Trzebownisko] 

 Wiedzę można rozszerzyć, ale zaangażowanie i ten styl podejścia do tej pracy, to mi 

się wydaje, że ta metoda nie wyjdzie. 

[Świlcza] 

Respondenci uznali, że ważne jest, aby w przyszłości zapewnić środki finansowe na 

wynagrodzenie dla członków PZK. Zdaniem badanych ważne jest również, aby formy 

pomagania, takiej jak w trakcie realizacji Modelu, były trwałym elementem pomocy 

społecznej, zapisanym w dedykowanej ustawie.  

 Moim zdaniem, żeby ten projekt nadal mógł być kontynuowany i mógł działać 

efektywnie, to powinien zapewniać środki finansowe, które pozwolą zatrudnić 

osoby, które będą realizować ten projekt i też pozwolą nam działać jako zespół. 

Czyli proponować coś czego w innych okolicznościach nie moglibyśmy zrealizować.  

[Ostrów] 
 

 Warto by to wpisać w ustawę o pomocy społecznej. To byłoby takie obligatoryjne,  

a jak obligatoryjne to robimy. Czy lepiej, czy gorzej, ale robimy.  

[Zarzecze] 

 

 
 



 

 

Warto zauważyć, że na terenie gmin: Krempna, Trzebownisko, Zarzecze planowane jest 

powołanie zespołu, który podejmować będzie podobną działalność, angażując przy tym 

różne instytucje.  

 My myślimy, że w przyszłym roku spróbujemy przynajmniej jedną rodzinę objąć 

takim projektem we własnym zakresie i zobaczyć, jak nam to idzie. Ponieważ mamy 

teraz kontakty z innymi instytucjami, to będzie nam teraz dużo łatwiej.   

[Krempna] 
 

 Ze strony PCPR-u będziemy chcieli kontynuować te spotkania i też wprowadzać to 

do innych gmin. Te spotkania bieżące, systematyczne najbardziej się sprawdzają  

w momencie jak mamy jakąś rodzinę i jej problemy do rozwiązania. 

[Trzebownisko] 

Uczestnicy badania wskazali rekomendacje dla innych gmin, które chciałyby wdrażać 

Model Kooperacji. Przede wszystkim zwrócili uwagę na zwiększenie liczby 

osób/instytucji zaangażowanych w realizację. Ponadto badani rekomendują, aby 

członkami zespołów były osoby zaangażowane, chętne do udziału w nowych projektach, 

inicjatywach. 

 Zespół, żeby składał się z osób jak u nas. Wszyscy są potrzebni i nikt nie siedzi 

bezczynnie.  

[Krempna] 
 

 Uważam, że jak najbardziej ten model można zastosować w pracy socjalnej, 

pomocy społecznej, tylko po odpowiednim przygotowaniu, przeszkoleniu i otwarciu 

się na nowe.  

[Świlcza] 

 
Uznano także, że aby zachęcić innych do udziału w podobnym projekcie, warto jest 

pokazywać zrealizowane w jego trakcie efekty, rezultaty pomocy rodzinom.  

 Wydaje mi się, że dobre przykłady to jest najlepsza rekomendacja.  

[Ostrów] 

 

 Pokazać efekty tego, co nam się udało przez te 14 miesięcy osiągnąć. Przedstawić to 

naszym władzom, pokazać, powiedzieć, co osiągnęliśmy. Najlepiej chyba działa coś, 

co jest namacalne i co jest widoczne. Czyli abyśmy pokazali, że to zadziałało, że 

fajnie się współpracowało i że rodzinom pomogliśmy. Myślę, że to byłby najlepszy 



 

 

czynnik, który przekonałby nasze władze, że ten Model jest potrzeby i że fajnie się 

sprawdził. 

[Przeworsk] 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

Wnioski  

 Wdrażanie Modelu Kooperacji zostało bardzo dobrze ocenione przez 

uczestników badania we wszystkich gminach, które wzięły udział w wywiadach. 

Wskazywali oni liczne korzyści dla rodzin, które korzystały z oferowanych form 

wsparcia, a także pozytywy dla członków PZK.  

 W ocenie badanych wszystkie elementy testowania (warsztaty diagnostyczne 

obejmujące diagnozowanie wielowymiarowe, indywidualne plany pomocy, 

trzydniowe partnerskie spotkania, superwizja, projekty socjalne) powinny być 

kontynuowane.  

 Dla członków PZK szczególnie cenne były warsztaty diagnostyczne, które 

zakładały udział wielu specjalistów różnych profesji. Pozwalało to na dokonanie 

kompleksowej diagnozy problemów rodziny, a także spojrzenia na nie z innej 

perspektywy. Rodziny podczas warsztatów „otwierały się”, angażowały, brały  

w nich czynny udział.  

 Elementem, który najbardziej pozwolił rozwinąć warsztat pracy była superwizja. 

Uczestnicy wywiadów szczególnie docenili zaangażowanie i wiedzę superwizora.  

 Do efektów osiągniętych w pomocy rodzinie zaliczono: uczestnictwo w różnego 

rodzaju kursach, szkoleniach, wizytach studyjnych, doskonaleniu zawodowym, 

podjęcie pracy, rehabilitację osób z niepełnosprawnościami, działania związane  

z uzupełnieniem deficytów edukacyjnych dzieci, wyjazd integracyjny, czyli 

wspólne spędzenie czasu rodziny, usługi stomatologiczne, usługi kosmetyczno-

fryzjerskie (bon dla matek), zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób  

z niepełnosprawnościami, zakup laptopów, zakup materiałów plastycznych dla 

dzieci, działania na rzecz poprawy zdrowia, wysłanie podopiecznego 

uzależnionego od alkoholu na leczenie odwykowe, wzrost samodzielności rodzin, 

samooceny poszczególnych członków rodzin oraz wzmacnianie więzi 

rodzinnych. 

 Trudności w realizacji pomocy rodzinom to przede wszystkim: dostęp do 

specjalistycznych usług, problemy o charakterze mentalnym, związane  

z negatywny nastawienie innych członków społeczności wiejskiej, których pomoc 

nie dotyczyła. Warto także wskazać, że sytuacja pandemiczna w kraj wpłynęła na 

realizację usług w ramach Modelu. Niektóre z nich musiały zostać przesunięte na 

inny termin. Badani z gminy Świlcza wskazali, że Platforma była dla nich 

przeszkodą w szybkiej i efektywnej pracy. Badani mieli problemy z jej obsługą. 



 

 

 Do czynników, które przyczyniłyby się do trwałości współpracy w Modelu  

w gminie, powiecie zaliczono zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia dla 

pracowników, którzy biorą udział w Modelu oraz kontynuujące działań, które 

miały miejsce podczas testowania na stałe. Badani uznali, że dobrym pomysłem 

jest zapisanie w dedykowanej ustawie o pomocy społecznej form pracy, takich 

jak podczas testowania.  

 Rekomendacje uczestników badania dla innych gmin/powiatów koncentrują się 

wokół rekrutowania do udziału w Modelu osób zaangażowanych, otwartych na 

nowe pomysły, inicjatywy. Zdaniem badanych warto także przedstawiać 

rezultaty i efekty osiągniętej pomocy w ramach testowania, gdyż stanowić one 

mogą zachętę do udziału w nim. 

 Projekt „Liderzy kooperacji” został oceniony bardzo pozytywnie, na co wskazuje 

fakt, iż uczestnicy wywiadów grupowych uznali, że wszystkie jego elementy 

powinny być kontynuowane. O efektywności i wysokiej ocenie Modelu świadczy 

fakt, iż niektóre gminy planują podejmowanie podobnych działań w przyszłości.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


