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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 zebranie informacji o testowaniu założeń Modelu Kooperacji w Gminach 

Wiejskich, sprawdzenie, czy współpraca podmiotów w ramach testowanego Modelu 

przyczyniła się do wzrostu efektywności w pomaganiu rodzinom/osobom oraz wzmocnieniu 

ich kompetencji współpracy międzyinstytucjonalnej.  

Główne problemy badawcze poruszone w trakcie badania to:  

 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 

Badanie fokusowe zostało przeprowadzone wśród zespołów PZK, które zakończyły 

testowanie.  

Tabela zawiera szczegółowe informacje na temat realizacji badania, w tym osób w nim 

uczestniczących.  

 



 

 

Gmina  Data badania Uczestnicy badania 

Łomża  2.10.2020 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej (6 osób), 

 Rada Gminy (1 osoba), 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (2 osoby), 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (1 osoba). 

Narewka  7.10.2020 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1 osoba), 

 Rada Gminy (1 osoba), 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1 osoba), 

 Środowiskowy Dom Samopomocowy (1 osoba), 

 Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce (1 osoba), 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej (1 osoba), 

 Starostwo Powiatowe w Hajnówce (1 osoba), 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (1 osoba). 

Kolno  7.10.2020 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej (3 osoby), 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1 osoba), 

 Centrum Kultury Gminy Kolno (1 osoba), 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem (1 osoba), 

 Zespół Interdyscyplinarny w Kolnie (1 osoba), 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(1 osoba). 

Kobylin-
Borzymy 

8.10.2020 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej (3 osoby), 

 Rada Gminy (1 osoba), 

 Urząd Gminy (1 osoba), 

 Rada Powiatu (1 osoba), 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1 osoba), 

 Narwiański Park Narodowy (1 osoba), 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
(1 osoba), 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku (1 osoba), 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (1 osoba). 

Piątnica  5.10.2020 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej (2 osoby), 

 Rada Gminy (2 osoby), 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1 osoba), 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(1 osoba), 

 Powiatowy Urząd Pracy (1 osoba), 

 Sąd Rejonowy w Łomży (1 osoba). 

Wysokie 
Mazowieckie 

6.10.2020 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej (4 osoby), 

 Rada Gminy (1 osoba), 

 Rada Powiatu (1 osoba) 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1 osoba), 

 Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” (1 osoba), 

 Miejski Ośrodek Kultury (1 osoba), 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (1 osoba), 

 Komenda Powiatowa Policji (1 osoba). 

 



 

 

Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów 

W pierwszej kolejności uczestnicy badania fokusowego zostali poproszeni o dokonanie oceny 

idei powstania Partnerskiego Zespołu Kooperacji (PZK) i Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji 

(WZK).  

Badani z wszystkich gmin jednogłośnie wskazali, że powstanie PZK przyczyniło się do 

zacieśnienia współpracy między instytucjami. Ich ocena PZK była bardzo dobra. Co więcej, 

uznano, że ideę warto kontynuować. 

 

 Bardzo dobrze. To nie raz o tym mówiłyśmy, a teraz to tylko potwierdzamy. Dzięki temu 
można było poznać osoby, które pracują w innych instytucjach, a przede wszystkim 
czym się zajmują te instytucje, bo niby człowiek wie, ale nie do końca, nie wszystko wie. 
Zostały stworzone te listy aktywności, co też jest pomocne dla wszystkich. 

[Narewka] 
 

 Moim zdaniem słuszność idei jest bezdyskusyjna. Mamy dwie drogi: albo indywidualnie 

iść w różnych formach i różnych działaniach, tylko konkrety, albo i zespołowo. Zawsze 

to tak było od wieku, że formy zespołowe przynosiły lepsze efekty. Zarówno zrzeszenie 

instytucji, ale też personalnie poznanie się, swojej mentalności, różnych charakterów.  

[Kobylin-Borzymy] 
 

 Idea była w ogóle bardzo dobra, bo miała zawiązać partnerski zespół kooperacji i taki 
zespół się zawiązał i on funkcjonował. On bardzo ładnie funkcjonował do czasu chyba 
pandemii. Później ta pandemia nam trochę jakby pokrzyżowała plany. Nie mogliśmy 
się spotykać w realu. Partnerstwo jak najbardziej było, a przynajmniej z większą częścią 
członków zespołu.  

[Kolno] 
 

 Uważam, że jest to bardzo dobra idea, ponieważ udało nam się stworzyć zespół, dość 
interdyscyplinarny.  

[Piątnica] 
 

 Instytucje zostały wybrane bardzo dobrze, ponieważ każda z osób uczestniczących  

i reprezentujących swoją instytucję była nam bardzo pomocna. Poznaliśmy zadania 

wszystkich instytucji, mieliśmy też możliwość zwiedzenia na terenie powiatu niektórych 

instytucji. Praktycznie we wszystkich byliśmy, gdzie była możliwość lokalowa. To 

powołanie tego zespołu na pewno było dla nas bardzo pomocne w rozwiązaniu 

problemów i później z pracą z rodzinami. 

[Wysokie Mazowieckie] 



 

 

W stosunku do powołania WZK przedstawiciele tylko jednej gminy udzielili negatywnych ocen. 

Przyczyn takiego stanu można upatrywać w braku uczestnictwa badanych w wymienionych 

zespołach. Badani dostawali informacje o działalności WZK, jednak nie byli bezpośrednimi 

członkami. Badana zbiorowość pozytywnie oceniła działalności WZK, jednak wskazano, że 

współpraca z WZK była sporadyczna, polegała na wymianie doświadczeń zawodowych. 

 

 Jeśli chodzi o wojewódzki, to tam współpraca była bardzo ograniczona. Nie taka jak  
u nas, może dlatego, że nie mieli takiej relacji jak my. 

[Narewka] 
 

 Jeżeli chodzi o WZK, my tak naprawdę nie mamy wpływu na, to, co jest na WZK. Mamy 
tylko informacje, z uwag od doradców, którzy nam zdają relację, z tego, co się odbyło 
na WZK. Natomiast, jedynie mamy informacje takie zbiorcze, tak. Nie uczestniczymy  
w tym wszystkim. Na pewno, może jest to dobrą formą, z tego względu, że PZK jest 
może bardziej oddolne, tak. Natomiast tutaj WZK, to są przedstawiciele już 
wojewódzkich szczebli, więc tutaj na pewno jest to korzystne. 

[Piątnica] 
 

Uczestnicy badania ze wszystkich miejscowości uznali, że idea zarówno PZK i WZK powinna 

być kontynuowana poza testowaniem. 

 

 Niewątpliwie powinny funkcjonować [PZK]. My zajęliśmy się tylko jedną malutką 

cząsteczką problemów, które występują na terenie każdej jednostki administracyjnej. 

Przecież tych problemów na co dzień jest bardzo dużo. Taki zespół zajął się w tym 

przypadku osobami starszymi, ale młodzież dopomina się dla siebie. 

[Kobylin-Borzymy] 
 

 Na pewno powinny działać, ale nie wiem, czy będzie taka wola i ochota tych wszystkich 
członków, żeby się spotykać dalej. Jednak to też zabiera sporo czasu i energii niekiedy. 

[Kolno] 
 

 Powinny działać, bo łatwiej jest tą rodzinę wesprzeć, łatwiej jest jej pomóc, żeby wyszła 

ze swojego tak zwanego „dołka”, żeby poczuła się też dowartościowana, poczuła się 

ważna. W takiej grupie działamy wszyscy razem.   

[Wysokie Mazowieckie] 
 

Respondenci pozytywnie ocenili przeprowadzone warsztaty diagnostyczne. Rodziny w nich 

uczestniczące miały możliwość spotkanie wielu specjalistów, z którymi wcześniej nie mieli do 

czynienia. Ważnym aspektem warsztatów była możliwość wymiany doświadczeń w pracy  

z rodziną oraz możliwość wykorzystania nowych form pracy. 



 

 

 Warsztaty oceniam tak bardzo na plus, bo można było z rodziną pracować, która jest 

problemowa i którą my się zajmujemy na co dzień i my coś tam mamy do zaoferowania. 

Tutaj rodzina mogła dostać się do wielu różnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy 

troszeczkę inaczej myślą - innymi stereotypami. 

[Łomża] 
 

 Jeżeli chodzi o warsztat diagnostyczny uważam, że tak jak tutaj też wszyscy tak 

uważamy, że to jest podstawa, bo jakby w jaki sposób pomóc, jakby jak pomóc, my 

sobie możemy pomyśleć, zastanowić się, co jako instytucje jesteśmy w stanie dać. 

Druga rzecz jest taka, czy tak naprawdę ta osoba tego wymaga. 

[Narewka] 
 

 Mieliśmy możliwość rozpoznać sytuację, rozpoznać problemy, zapoznać się  

z sytuacjami w poszczególnych rodzinach. Druga rzecz umożliwić tym ludziom 

otworzenie się na innych. 

[Kobylin-Borzymy] 
 

 To nam też pozwoliło inaczej spojrzeć na rodzinę i zobaczyć też ich potrzeby z innej 

strony.   

[Wysokie Mazowieckie] 
 

Prowadzenie warsztatów diagnostycznych w przyszłości uznano za słuszne. 

 

W następnej kolejności ocenie poddano indywidualne plany pomocy. Uczestnicy wywiadów 

dokonali pozytywnej oceny wymienionego działania. Wdrażanie indywidualnych planów 

pomocy było pomocne przy określaniu celów rodziny. Badani z gminy Łomża zaznaczyli, że  

w trakcie realizacji indywidualnych planów pomocy napotykali na opór. Rodziny niechętnie 

brały udział w oferowanych formach wsparcia. 

 

 Rodziny, które zgodziły się na wszystko, a potem niekoniecznie chciały brać udział  

w tych oferowanych formach wsparcia. Były takie, które się zgodziły, a potem się 

obraziły, że „po co nam w zasadzie chodzić na szkolenie”.  

[Łomża] 
 

 Na podstawie planów z rodzinami mogliśmy zobaczyć, jakie oczekiwania mają osoby 
wobec nas, co chciałyby zmienić w swoim życiu, jaki ma być kierunek naszej pomocy.  

[Kobylin-Borzymy] 
 



 

 

 Plany były tworzone po właśnie pierwszych warsztatach diagnostycznych i praktycznie 
na każdym posiedzeniu PZK było to realizowane. Teraz tak już na tych trzecich 
warsztatach układaliśmy plan dla rodzin, co będzie się działo po zakończeniu projektu 
i jakie instytucje wezmą udział też. Także ta rodzina nie została sama sobie, tylko 
proponowali wszyscy aktywności jakby ze swojego zakresu.  

[Kolno] 
 

 U wielu rodzin akurat, które mam, dało się zauważyć znaczną poprawę. Na przykład 
jak w rodzinie XXX - Daniel przestał ćpać, ochrzcił dzieci, założył własną firmę. To już 
jest sukces.  

[Wysokie Mazowieckie] 

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

dobierać go indywidualnie do potrzeb konkretnej rodziny. Pracownikiem kluczowym był 

najczęściej pracownik socjalny lub asystent rodziny. Bez jego udziału realizacja indywidualnych 

planów pomocy byłaby utrudniona. 

 Też chcę zaznaczyć, że to nie zawsze właśnie był pracownik socjalny, że udało się też 
nam to zmienić, bo był pedagog szkolny, to był inny też, ktoś tu był kluczowym 
pracownikiem zdalnym, i ta też pielęgniarka środowiskowa, więc też jakby 
wychodziliśmy trochę z tych schematów, że wszystko przejmuje GOPS. 

 [Narewka] 
 

 Chodzi o to, że pracownicy mają okrojone działania i na przykład, koleżanka ze swojego 
rejonu działania miała trzy rodziny objęte, czy dwie. Z mojego rejonu była jedna osoba, 
więc wiadomo, że dla tej osoby pracownikiem kluczowym będzie pracownik socjalny, 
który jest w rejonie, który zna rodzinę i który z nią pracuje na co dzień.  

[Kolno] 
 
 Pracownik kluczowy to osoba, która naprawdę znała tą rodzinę w środowisku, widziała, 

jak ona funkcjonuje, jak funkcjonują poszczególne dzieci i znała przede wszystkim 

problemy rodziny. 

[Wysokie Mazowieckie] 
 

W opinii uczestników badania organizacja trzydniowych partnerskich spotkań wymiany 

doświadczeń przyniosła wiele korzyści, możliwość wymiany doświadczeń. Pomysł kontynuacji 

spotkań spotkał się z pozytywnym odbiorem. Jedynie w gminie Kolno zaobserwowano 

odmienne opinie na temat organizacji omawianych spotkań. Uznano, że spotkania powinny 

być kontynuowane.  

 



 

 

 Jeśli chodzi o te spotkanie, to na pewno warto organizować. Na pewno warto się 

spotykać, na pewno warto rozmawiać. Ale jednocześnie tak, bym powiedziała, w innym 

regionie przyjrzeć się jak to inni pracują i jak to inni sobie z tym radzą i na pewno to  

w jakiś sposób pokazuje nasze plusy i nasze minusy. Tak na przyszłość też wyciągamy 

wnioski i patrzymy, co z tym zrobić. 

[Łomża] 
 

 Super zorganizowane, dobrze przeprowadzone, więc jakby też pod kątem tego co 
robimy, jakby z jakimi rodzinami pracowaliśmy, to też tak zostało zaplanowane, żeby 
każda z gmin mogła coś tam sobie uszczknąć, skorzystać z tych doświadczeń i z tych 
możliwości, które tam te instytucje mają. 

[Narewka] 
 

 Mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami, jak działa zespół w każdej gminie. My 
mogliśmy się pochwalić tym, że nasi radni gminni, powiatowi bardzo się zaangażowali, 
a w innych gminach byli radni wyznaczeni przez starostę, czy wójta, ale nie uczestniczyli 
w tych działaniach. My mieliśmy okazję wymienić się takim doświadczeniem, że  
w naszym zespole naprawdę to się sprawdziło.  

[Kobylin-Borzymy] 
 

 Akurat ja tego nie oceniam jakoś dobrze, bo była taka sytuacja, to znaczy tak, dużo 

trzeba było pracować, a wizyta studyjna na ogół kojarzy się z tym, że jest jakieś wyjście, 

zwiedzanie. Trzeba było dużo pracować i jak dla mnie było za dużo pracy. Następny 

etap, to było zwiedzenia kolejnego dnia. 

[Kolno] 
 

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.  

 

 To był pogląd z zewnątrz. Udzielała [superwizor] nam wskazówek, co zrobiliśmy dobrze, 
co źle i czego zabrakło. Takie wskazówki są nam potrzebne. Wiadomo, że całe życie się 
uczymy i dobrze, jak ktoś z zewnątrz wskaże dobre rady, wskazówki.  

[Kobylin-Borzymy] 
 

 Chodzi o to, że w trakcie nie było takiego parcia, czy presji na to, że to robisz źle, nie tak 

powinnaś, nie. To było wszystko dopiero po spotkaniu, gdzieś tam jakieś takie sugestie, 

bardzo zresztą mądre i bardzo przydatne.    

[Wysokie Mazowieckie] 
 



 

 

 Odebrałam też bardzo pozytywnie, bo to takie spotkania po których wychodziło się 

naprawdę takim wzmocnionym, zmotywowanym. 

[Łomża] 
 

 Przy spotkaniach właśnie na superwizji, ten ciężar, całego działania i funkcjonowania 
w tym zespole został przeniesiony na rozwiązanie tego problemu, a niekoniecznie 
identyfikowanie się z nim. 

[Piątnica] 
 

W zdecydowanej większość badanych grup (4 gminy) opinie na temat projektu socjalnego były 

bardzo dobre. Uczestnicy wywiadu przyznawali, że również projekt socjalny powinien być 

dalej realizowany. Jednak należy zauważyć, że pozyskanie usług w ramach realizacji projektów 

socjalnych stawiało pewne ograniczenia w zakresie pomocy rodzinom, takie prawidłowości 

odnotowano w dwóch badanych gminach.  

 

 Uważam, że projekt socjalny był naprawdę potrzebny, też nam uświadomił, że jakby 

pomagając rodzinom też niekoniecznie liczą się finanse i pomoc finansowa, bo 

wiadomo, jeżeli chodzi o niepełnosprawność, to każdy potrzebuje pieniędzy, bo 

wszystko kosztuje, wszystko jest drogie, ale realizowaliśmy to usługami, czyli 

dodatkowe usługi, czyli rehabilitacja, czyli wsparcie specjalistów, czyli zakup też 

niezbędnych sprzętów rehabilitacyjnych. 

[Narewka] 
 

 To było takie źródło radości, satysfakcji, że ktoś albo chociaż drobną rzecz jakąś pomóc 

i ci ludzie jakoś sobie radzą, się odnajdują, chęć do spotykania się. Taki inny pogląd na 

świat, na życie mają. Także uważam, że to podstawa, te projekty socjalne. 

 [Wysokie Mazowieckie] 
 

 W przypadku braku tych środków, jeżeli chodzi o realizację projektów socjalnych, jeżeli 

nie możemy skorzystać z tego naszego koszyka usług, robi się problematyczna  

i wówczas wtedy rodzina przychodzi, odbija się od drzwi, i mówi kurczę no, jednak nam 

chodziło na przykład o coś, co wy nie jesteście w stanie mi zaoferować. 

[Piątnica] 
 

Instytucje uczestniczące w etapie testowania Modelu Kooperacji zyskały doświadczenie, 

możliwość udziału w szkoleniach, podnoszeniu kwalifikacji. Dostrzeżono również szanse  

i możliwości, jakie zyskały rodziny, biorące udział w projekcie. 

 



 

 

 Na pewno sfinansowane zostały i rodziny nasze skorzystały z takich form z jakich my 

jako ośrodek nie moglibyśmy sami zatrudniać. Czy to korepetycje dla dzieci, czy kursy. 

No to są takie rzeczy dla których my jako ośrodek się nie mielibyśmy ani możliwości, 

żeby rodzinom takie wsparcie zapewnić. Czy szkoła dla rodziców i takie zajęcia, które 

były zaoferowane, no to takie fajne wspomagające rzeczy, które zostały sfinansowane. 

[Łomża] 
 

 Indywidualna korzyść tak jak gdyby dla pracownika, a już nie mówię, że sama jako 

osoba się dowartościowałam w pewien sposób. Możliwość poznawcza w takiej 

instytucji, ludzi działających w tych instytucjach, ofert tych instytucji. No i chociażby  

w komunikacji, elastyczności, odwadze. 

[Wysokie Mazowieckie] 

  



 

 

Efekty osiągnięte w pomocy rodzinom  

W następnej kolejności uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie osiągniętych 

efektów w pracy z rodzinami. 

Jednym z efektów było podjęcie pracy przez podopiecznych.  

 Poszły do pracy niektóre osoby. Niektóre założyły własną działalność. Oddał dziecko do 

przedszkola, gdzie tyle czasu był anty, żeby oddać dziecko do przedszkola. Dzieci też 

skorzystały z poradni, więc jakieś efekty są.  

[Wysokie Mazowieckie] 

Badani podkreślili także, że zaletą oferowanego wsparcia dla rodzin była możliwość 

skorzystania z usług wielu specjalistów, co nie byłoby możliwe w ramach udzielanej im pomocy 

przez ośrodki pomocy społecznej. Pomoc wielu specjalistów wpłynęła na możliwość 

wieloobszarowego pomagania rodzinie. 

 Tutaj te rodziny dostały wsparcie z różnych instytucji i w jednym miejscu, nie musiały 

chodzić od instytucji do instytucji, tylko wspólnie z rodzinami ustaliliśmy jakiego 

wsparcia dana rodzina potrzebuje. 

[Narewka] 
 

 To są rodziny wieloproblemowe, mimo że zgłaszają się z problemem pojedynczym. A to 

tak nie wygląda. I myślę, że właśnie ułatwienie jakby dostępu do tych wszystkich usług, 

które realizuje instytucje w zakresie swojego działania i norm prawnych, to było właśnie 

to.  

[Piątnica] 
 

 Gdyby nie takie rozmowy, że jest taki problem, że chłopczyk nie mówi, to nie byłoby 
tego problemu. Byśmy nie znali tej rodziny i nie powiedzieli, że widzimy my, jako 
pracownicy, taki problem. 

[Wysokie Mazowieckie] 
 

Zaletą oferowanego wsparcia dla rodzin była także możliwość skorzystania z usług 

specjalistów w miejscu zamieszkania, na co uwagę zwrócili badani z gminy Narewka. 

 

 

 

 



 

 

 Projekt też pozwolił na to, że te usługi były świadczone w domu, że specjaliści, bo 

zazwyczaj ktoś jedzie do logopedy, nigdy logopeda do domu nie jedzie. Tutaj logopeda 

pojechał do domu, psycholog pojechał do domu, więc można było dostosować do 

potrzeb danej rodziny. 

[Narewka] 
 

Ważnym aspektem było także włączenie społeczne, możliwość zapewniania kontaktu z innymi 

osobami. 

 

 Wyjście z domu. Mamy ponad 30 osób. Może nie wszyscy przychodzą, ale 20 osób 
systematycznie co tydzień się spotyka. Mieli w tym Klubie Seniora różne zajęcia. 

[Kobylin-Borzymy] 
 

Wśród licznych korzyści dla beneficjentów pomocy wymieniono także m.in.: możliwość 

wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne, remonty łazienek, korepetycje dla dzieci. 

 Dzieciaki podniosły trochę swój poziom, a dzięki temu też być może w jakiś sposób to 
przyczyniło się, że zdały do następnej klasy i że te wyniki ich nie były takie najgorsze, 
jakie pewnie by były, gdyby to nie zostało zrealizowane.  

[Łomża] 
 

 Te osoby dostały wsparcie w postaci tego wyjazdu na rehabilitację. To są takie sprawy, 

żeby pomóc wniosek wypełnić, nasz kontakt z panią dyrektor Iwoną nam pomógł. 

Można zadzwonić jakby jakiegoś dokumentu brakowało. 

[Kobylin-Borzymy] 
 

W gminie Wysokie Mazowieckie zaobserwowano, że wyjazd terapeutyczno-rodzinny nie 

spełnił swoich zakładanych założeń. Spowodowane było to nie zrozumieniem przez rodziny 

głównej idei wyjazdu, która odnosiła się do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu.  

 

 Rodziny sobie tak wyobraziły chyba, że pojadą na wyjazd terapeutyczno-rodzinny i ktoś 
będzie się dziećmi zajmował, a mamy będą odpoczywały. To miał być wyjazd właśnie 
rodzinny, tak? Żeby rodzice mieli sprawować tę opiekę i jak najwięcej czasu spędzać z 
dziećmi, a tutaj były po prostu inne oczekiwania niż tak naprawdę zakładał ten wyjazd. 

[Wysokie Mazowieckie] 
 

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

współpraca z rodziną i wykorzystanie warsztatu do niej. Uczestnicy badania fokusowego, 



 

 

pomimo braku realizacji wszystkich celów współpracy z rodziną, podkreślili wysoką 

efektywność projektu „Liderzy Kooperacji”.  

 

 Biorąc pod uwagę jakie to były rodziny, a to były naprawdę trudne rodziny, to udało 

nam się zrobić naprawdę dużo, bo myślę, że tak 80%, to tak było faktycznie 

zrealizowane. 

[Łomża] 
 

 Odnośnie tych warsztatów to było dobre doświadczenie dla tych osób, ponieważ 
spotykaliśmy się w 3 grupach i przedstawiciele z różnych instytucji. Dla nich to też było 
ważne, że ktoś słucha, że ktoś się zainteresował moją sytuacją. Nie, że musze jechać do 
urzędu, tu się wszyscy zebrali, żeby mi pomóc.  

[Kobylin-Borzymy] 
 

 Warsztaty diagnostyczne przeformułowany bardzo cele, które gdzieś tam na początku 

wybrzmiały i w większości raczej zostały zrealizowane. Tutaj tak naprawdę chodziło  

o wzmocnienie tych ludzi. To, co ważne, co powiedziała Izabella, to też właśnie 

wynikało z tego kompleksowego wsparcia i doświadczenia tych osób biorących udział  

w warsztatach. Z tego względu, że rodziny konkretyzowały swoje potrzeby, one były 

określane, dosłownie to, co jest im potrzebne. 

[Piątnica] 
 

Uczestnicy badania wskazali także ograniczenia w realizacji pomocy rodzinie. Przede 

wszystkim problematyczną kwestią dla wszystkich badanych była sytuacja pandemiczna. 

Wskazywano także na trudności wynikające z niechęci beneficjentów pomocy oraz 

oszukiwanie pracowników (2 gminy), środki finansowe i związane z tym kwestie organizacyjne 

(4 gminy). 

 Takie zorientowanie się, czy jest to możliwe do wykonania, bo jeżeli nie, no to nie ma 

co obiecywać i nie ma co właśnie rozczarowywać rodzinę, bo oni naprawdę tego się 

trzymają, że jeżeli coś już obiecasz, no to znaczy, że było obiecane, a niespełnione. 

Dlatego my nie obiecujemy tego tak do końca i właściwie to trzymamy w niepewności. 

Dopiero jak się uda, to to robimy. 

[Łomża] 
 

 Ja myślę, że też organizacyjne pewne sprawy były jakby utrudnieniem, bo trzeba było 
przetargi ogłaszać, to się rozciągnęło w czasie. 

[Narewka] 
 



 

 

 Jest pięknie, ładnie, ona się wydźwignęła, ona kocha dzieci i tak dalej, a później za dwa 

dni sięga po alkohol i pije, jakby to wszystko idzie w niwecz nasza praca. W sumie, to 

jakby chcieliśmy tak, żeby ona się wydźwignęła z tego alkoholizmu i tak dalej. To się nie 

udało, po prostu. Tego się nie udało osiągnąć. 

[Kolno] 

Badani zostali poproszeni o określenie typu rodzin z którymi było im najłatwiej pracować,  

a z którymi najtrudniej. Zaznaczyli, że współpraca z rodziną zależy od jej nastawienia  

i zaangażowania. Ponadto zaznaczono, że trudno pracuje się z rodzinami z problemem 

alkoholowym oraz z problemami ze zdrowiem psychicznym, z rodzinami, których członkowie 

są osobami z niepełnosprawnościami. Również liczebność rodzin wpływa na trudności  

w realizacji zadań. 

 Jak jest ich więcej i od każdego coś tam się wymaga, to zawsze ktoś może zawieść, tak. 

A jak było, na przykład, u mnie była jedna rodzina, jedna osoba, to tu nie było żadnego 

problemu z jej strony. Tutaj koleżanka miała dwuosobową, to chyba też tam żadnych 

za bardzo. 

[Łomża] 
 

 Ciężej było, jeżeli w tej rodzinie jakby cała rodzina była niepełnosprawna, jak 
członkowie całej rodziny byli osobami niepełnosprawnymi. Wydaję mi się, że było 
ciężej, bo trzeba było jakby pomóc wszystkim. Nie oszukujmy się, jeżeli jest, chociaż  
w tamtych rodzinach też trzeba było pomagać wszystkim. 

[Narewka] 
 

 Inaczej się pracuje z osobami, które wykazują chęci, że im zależy na czymś i dopytuje, 

 a nie, że na siłę. 

[Kolno] 
 

 Każda miała inne cechy charakteru, też inne deficyty i inaczej się z nimi pracowało przez 

to. 

[Wysokie Mazowieckie] 
 

Natomiast współpraca najlepiej przebiegała z rodzinami, które znały swoje problemy, potrafiły 

komunikować swoje potrzeby.  

 Rodziny, które były świadome swoich problemów. Największe wrażenie i świadomość  

i największy podziw wzbudziła we mnie dziewczyna samotnie wychowująca dziecko  

z problemami genetycznymi układu pokarmowego. Po prostu z nią się pracowało 

świadomie, ponieważ ona wiedziała, o czym mówi. 

[Piątnica] 



 

 

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

W pierwszej połowie roku pracownicy ośrodków pomocy społecznej najczęściej wykonywali 

swoją pracę zdalnie.  

 

Badani zwrócili uwagę, że sytuacja pandemiczna wpłynęła na pracę z rodzinami, uniemożliwiła 

kontakt bezpośredni, który w pracy socjalnej odgrywa istotne znaczenie. Uczestnicy badania 

kontaktowali się telefonicznie z beneficjentami pomocy społecznej, udzielali także pomocy 

poprzez kontakt indywidualny (np. pomoc przy robieniu zakupów). W ich opinii forma zdalna 

pracy z rodziną jest utrudnieniem i nie pozwala sprawdzić, co faktycznie dzieje się w niej dzieje. 

Przez pandemię wydłużył się czas realizacji usług, terminy kursów, szkoleń zostały przesunięte.  

 

 Chcieliśmy stworzyć integrację też tych rodzin, żeby wspólnie później działała grupa 
wsparcia, tu nam zależało na tym, ale pandemia spowodowała nie możliwość takich 
kontaktów, bezpośrednich kontaktów, więc tutaj do końca nam to nie wyszło. 

[Narewka] 
 

 Najbardziej obciążające było w okresie epidemii. Te zadania zmieniły się trochę. Te 

usługi, których te osoby od nas oczekiwały. Zmieniło się tak, że ta realizacja polegała 

na tym, że musiałyśmy robić zakupy, leki. Te osoby dzwoniły do nas, bo nie mogły się 

spotkać, nie miały możliwości pojechać do lekarza, wykupić leki. 

[Kobylin-Borzymy] 
 

 Zdalny kontakt z rodzinami, to chyba nie jest do zrealizowania. 

 
[Kolno] 

 
 Informowaliśmy tę rodzinę tak naprawdę na bieżąco co się dzieje i chyba był największy 

problem z tym, że usługi, które w tym czasie były wykonywane, nie mogły być 

zrealizowane. To był problem. Ja tylko uważam, że ten okres pandemii po prostu 

przesunął realizację. 

[Piątnica] 

  



 

 

Czynniki wpływające na efektywność Modelu w zakresie pomagania 

osobom/rodzinom w gminie/powiecie 

Uczestnicy wywiadu zostali poproszeni o wskazanie czynników wpływających na efektywność 

Modelu w zakresie pomagania. Przede wszystkim zwrócono uwagę, że możliwość współpracy 

instytucji ma charakter innowacyjny oraz wpływa na bardziej kompleksową diagnozę 

problemów rodziny, a co za tym idzie efektywniejszą pomoc jej członkom.  

 Innowacyjne jest to, że podpisaliśmy porozumienie, czyli powiat z gminą podpisał 
porozumienie. Wydaję mi się, że to jest innowacyjne, jeżeli  chodzi o współpracę, jeżeli 
chodzi o pomoc. 

[Narewka] 
 

 Na pewno wielosektorowość, czyli te wspólne nasze działania, rozmowy  

i podejmowanie decyzji. Czyli jakby gramy w jedno. Jedną trąbkę dmuchamy. Każdy 

dochodzi do wniosku, że akurat to. Jeden pomysł, wspólny. Współpraca 

wielosektorowa. Każda instytucja zauważyła ten sam problem i zgodnie wszyscy. Nie, 

że jest inny jest mniej ważny. Priorytet wybrany wspólnie. 

[Kobylin-Borzymy] 
 

 Takie spojrzenie wielowymiarowe wszystkich instytucji na jedną rodzinę, a nie tylko 
spojrzenie pomocy społecznej. 

[Kolno] 
 

 Ten model to był właśnie taki napęd, który nas napędzał do pracy, że tego i tego dnia 
spotykamy się i kto mógł, a w większości wszyscy mogliśmy. A myślę, że bez tego 
modelu nie dalibyśmy rady się gdzieś tak rzeczywiście spiąć do tych spotkań i tej pracy 
z tymi rodzinami. 

[Wysokie Mazowieckie] 
 

Wśród największych zalet Modelu wymieniono: interdyscyplinarność, uczestnictwo  

w warsztatach diagnostycznych, możliwość wykorzystania środków finansowych, których nie 

byłoby gdyby nie realizowany Projekt „Liderzy Kooperacji”. Ponadto w gminie Narewka 

powstał Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów. 

 Jeżeli chodzi o te spotkanie diagnostyczne, to było takie spojrzenie i z różnych tak 

punktów widzenia instytucji też. Te, które inne mają możliwości swoje, czy nawet inne 

takie spojrzenie. Przy rozmowie wiele rzeczy, które każdy mógł też coś jakby od siebie 

wyciągnąć, to ta burza mózgów i wiele zauważono nawet dodatkowych problemów, 

czy jakiś pomysłów, których my osobiście same mogłyśmy nie zauważyć, przeoczyć, 



 

 

bądź rodziny nam tego nie powiedziały, a w momencie, gdy ktoś może wzbudził jakieś 

większe zaufanie, to były w stanie więcej powiedzieć i otworzyć się bardziej. 

[Łomża] 

 Napisaliśmy projekt, w którym, były to 2 projekty, ale gdzie na terenie gminy został 

utworzony taki dom, Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów. 

[Narewka] 
 

 Właśnie warsztaty diagnostyczne, ten pracownik kluczowy, który gdzieś tam był 
łącznikiem, to były takie elementy, które fajnie się sprawdziły. 

[Piątnica] 
 

Ważnym elementem wskazanym przez badanych był aspekt finansowy w Modelu. Nie 

otrzymywali oni dodatkowego wynagrodzenia za udział w realizacji powierzonych zadań, co 

uznali za największy problem.  

 

 Wiadomo, że pieniądze szczęścia nie dają, ale być może.  
[Kobylin-Borzymy] 

 
 Na początku też takie problemy były zgłaszane, że po prostu tutaj brakuje nam też 

takiej gratyfikacji finansowej, bo każdy przychodzi tutaj społecznie i pracuje.  

A wiadomo, że kosztem swojej pracy i kosztem swojego cennego czasu, musi tutaj 

przyjść, posiedzieć kilka godzin. 

[Wysokie Mazowieckie] 
 

Zdaniem uczestników kontynuacja Modelu jest bardzo dobrym pomysłem.  

 

Uczestników badania zapytano o bariery, które utrudniały wdrażanie Modelu Kooperacji. 

Zaliczono do nich: brak chęci uczestnictwa w formach pomocy (3 gminy), odległość od miejsca 

ich realizacji (2 gminy), dużą ilość dokumentacji do wypełnienia (1 gmina), wstyd przed 

korzystaniem z pomocy społecznej, który dzięki podjętym działaniom został przełamany (1 

gmina). 

 

 Jeżeli chodzi o środowisko wiejskie, to, na przykład to, że rodziny miały 

usprawiedliwienie i nie mogą się zjawić, bo mają gospodarstwo i te zajęcia były akurat 

w jakiś tam dany dzień tygodnia.  

[Łomża] 
 
 



 

 

 Rodziny też zniechęcała jakby ilość tej dokumentacji, którą często trzeba zrobić i tutaj 

już wiedzą też, że może ktoś im w tym pomóc, kto może pomóc, czy jakaś instytucja 

inna, czy Ośrodek, czy też samo Powiatowe Centrum.  

[Narewka] 
 

 Niektórzy się wstydzą, że są ubodzy. 

[Kolno] 
 

Ważnym elementem na przyszłość, który należałoby uwzględnić przy zwiększaniu 

efektywności Modelu, jest zaangażowanie większej liczby instytucji w tym lokalnych władz. 

 

 Jeżeli Model miałby funkcjonować, to trzeba by pokładać nadzieję w radnych  
i sołtysach, żeby oni chcieli to tak promować w środowisku. Oni dużo widzą, więc 
mogliby nam, na przykład, podsuwać, że ta rodzina boryka się tam z takimi 
problemami. Są rodziny, o których my nawet nie wiemy, że mają jakieś problemy,  
a ktoś, kto mieszka w tej wsi obok nawet, to widzi dużo. 

[Kolno] 
 

 Wadą dla mnie główną i podstawową, jest brak zaangażowania większej liczby 

pracowników poszczególnych instytucji, bo tak naprawdę ten model i to działanie 

opierało się tylko na osobach, które uczestniczyły w jego realizacji. 

[Piątnica] 
 

 Działamy przecież w grupie, jeżeli ja bym widziała, że dla dzieci dzieje się coś nie tak, że 
przydałoby się jakieś orzeczenie, nic by mi nie dało, gdybym ja poszła do poradni nie 
będąc tutaj i powiedziała, słuchajcie, zainteresujcie się tym i tym, bo ja widzę, że tam 
jest problem. No w żadnym przypadku to by nie przyniosło rezultatu. Tutaj poprzez 
wskazania czynnika kluczowego tej rodziny, wskazanie tych wszystkich potrzeb, dzięki 
temu zespołowi, uczestnictwu przedstawicieli tej poradni, samo już to jest sukcesem, 
bo daliśmy radę. 

[Wysokie Mazowieckie] 
 

 

  



 

 

Organizacja kooperacji na rzecz efektywnego pomagania – 

rekomendacje 
 

W ostatniej kolejności poproszono o wskazanie czynników przyczyniających się do trwałości 

współpracy w Modelu w gminie, powiecie.  

Uczestnicy wywiadu wskazali na konieczność zapewnienia dodatkowego wynagrodzenia dla 

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

podczas testowania na stałe.  

 

 Myśmy też mówili o tym na początku, żeby wpisać to gdzieś tam w wiersze naszej 
ustawy, żeby to było zawarte, że nam można by było to realizować. 

[Narewka] 
 

 Chęć instytucji do podjęcia współpracy, bo to jest duży zastrzyk, żeby to w ogóle się 
powiodło. Ale chyba najważniejsza jest świadomość naszych zwierzchników. 

 
[Piątnica] 

 
 Żeby to prawnie jakoś, umowa zlecenie, czy po godzinach swoich. Bo tak, jak to teraz 

było w tej chwili, to było to takie umowne. 

[Wysokie Mazowieckie] 
 

Uczestnicy wywiadu zwrócili uwagę na liczne zalety Modelu. Wymieniali m. in. współpracę  

z innymi instytucjami, możliwość poszerzania własnego warsztatu pracy, wymianę 

doświadczeń. 

 

 Możliwość poznania też przedstawicieli innych instytucji, tak, bo też, na przykład, ja 
znałam wiele osób, że tak powiem, z papierów, które przychodziły, dokumentów, 
podpisy i tam wiedziałam, że taka osoba tak się nazywa, że ta osoba jest dyrektorem, 
czy kierownikiem, a tutaj fizycznie się taką osobę poznaje. 

[Łomża] 
 

 Na pewno z modelu wykorzystam te sposoby prowadzenia rozmów z klientem, bo to 

jest takie bazowanie na zasobach klienta. To jest ważna rzecz. To to na pewno 

wykorzystam w pracy z klientem. Wykorzystam wiedzę jaką zdobyłam na szkoleniach. 

[Kolno] 
 



 

 

Barierą we wdrażaniu Modelu jest brak chęci podpisania porozumienia ze strony niektórych 

instytucji. Takie prawidłowości zaobserwowano w gminie Kobylin-Borzymy. 

 Można też na to patrzeć w kontekście porozumienia, chęci jego podpisania. Jeśli ktoś 

niechętnie, a potem dał się przekonać, to też jest jakaś mini bariera na początku. 

Chociaż przezwyciężona. 

Warto zauważyć, że na terenie wielu gmin planowane jest powołanie zespołu, który 

podejmować będzie podobną działalność, angażując przy tym różne instytucje.  

 

 Jeżeli chodzi o jakiś plan na przyszłość, to tak jak już wspominałam wcześniej, to 

planujemy powołać taki zespół powiatowy i będziemy zapraszać gminę i różne 

instytucje do współpracy. 

[Łomża] 
 

 Dzisiaj ustalałyśmy pewną drogę jak będzie można podtrzymać tą trwałość tego 

projektu, co można zrobić. Już kiedyś mówiliśmy o tym, że będziemy rekomendować 

zapis w ustawie o pomocy społecznej, pewne zmiany, które będą dotyczyły właśnie 

realizacji takiego modelu, ale też z pewnym dofinansowaniem i z doradztwem gdzieś 

tam z góry. 

[Narewka] 
 

 Naszą taką inicjatywą poprojektową, za chwilę projekt się kończy, jest właśnie to, żeby 

zawiązać współpracę, żeby taki zespół działał dalej, tak. Planujemy podpisać 

porozumienie. Oczywiście tutaj, będziemy weryfikować, czy wszystkie jednostki, które 

są teraz w bazie, będą chciały dalej wziąć udział. Ale z tego, co rozumiem to większość 

zgłosiło taki akces. 

[Piątnica] 
 

Uczestnicy badania wskazali rekomendacje dla innych gmin, które chciałyby wdrażać Model 

Kooperacji. Przede wszystkim zwrócili uwagę na zwiększenie liczby oraz zróżnicowanie 

osób/instytucji zaangażowanych w realizację.  

 

 Wydaje mi się, że im bardziej różnorodny zespół w sensie, im więcej jest specjalistów, 

to też ma większą szansę powodzenia i mniej wtedy obciąża pracowników pomocy 

społecznej. 

[Łomża] 
 

 Ja uważam, że jeśli coś takiego się zawiązuje, to już gdzieś z tyłu głowy jest zamysł 
jakich ludzi będziemy chcieli obrać opieką czy rodziny. Jak są rodziny dysfunkcyjne, 



 

 

gdzie jest alkoholizm, uzależnienia to musimy wziąć osoby, która jest pracownikiem 
takiej i takiej instytucji gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych czy 
uzależnień, może edukatora, który ma wiedzę merytoryczną na ten temat. Mniej więcej 
mamy z tyłu głowy kim będziemy się zajmować. 

[Kobylin-Borzymy] 
 

Badani uważają, że Model stwarza możliwości rozwoju, współpracy, dlatego rekomendują, aby 

każdy, kto ma możliwość skorzystał z udziału w nim. 

 

 Żeby chociaż mogły, miały taką możliwość, chociaż przypuszczam, że to może być 
trudne w tym momencie da nich bez tego modelu, ale żeby podjęli możliwość 
współpracy z organizacjami, z jednostkami, które mają dookoła i żeby spróbować 
nawet stworzyć takie pierwsze spotkanie, żeby móc się poznać. 

[Piątnica] 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Wnioski i rekomendacje 
 

Wdrażanie Modelu Kooperacji zostało pozytywnie ocenione przez uczestników badania. 

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

W ocenie respondentów ze wszystkich miejscowości zarówno warsztaty diagnostyczne, 

trzydniowe partnerskie spotkania, superwizja, projekty socjalne powinny być kontynuowane. 

Jedynie podczas wdrażania projektów socjalnych zdarzały się trudności. Wynikały one  

z ograniczonych możliwości dostępu do usług np. w gminie Kolno zaistniały problemy ze 

znalezieniem psychiatry dziecięcego.  

Badani podkreślali, że wymienione formy realizowane w ramach Projektu „Liderzy kooperacji” 

pozwoliły na bardziej kompleksową, wieloobszarową pomoc rodzinie. Natomiast działania 

takie jak: warsztaty diagnostyczne, czy superwizja przyniosły korzyści także im samym  

w lepszym diagnozowaniu rodziny oraz spojrzeniu na własną pracę z innej perspektywy.  

Do efektów osiągniętych w pomocy rodzinie zaliczono: podjęcie pracy przez podopiecznych, 

skorzystanie z usług wielu specjalistów, włączenie społeczne, możliwość zapewniania kontaktu 

z innymi osobami, możliwość wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne, remonty łazienek, 

korepetycje dla dzieci.  

Trudności w realizacji pomocy rodzinom to przede wszystkim: niechęć beneficjentów pomocy 

oraz oszukiwanie pracowników (2 gminy), środki finansowe i związane z tym kwestie 

organizacyjne (4 gminy). Sytuacja pandemiczna utrudniała realizację Modelu wśród wszystkich 

badanych gmin.  

Każdy element Modelu jest ważnym ogniwem w osiągnięciu zamierzonych celów. W trakcie 

realizacji wywiadów szczególną rolę przypisywano warsztatom diagnostycznym. Dzięki nim 

możliwe było wieloaspektowe określenie problemów danej rodziny. Fakt, iż pomoc oferowana 

była przez szeroki wachlarz specjalistów wpłynęła pozytywnie na pomoc rodzinom. Zwrócono 

uwagę, że w przyszłości można poszerzyć i zróżnicować grono instytucji zaangażowanych  

w Model.  

Wśród wad Modelu akcentowano brak gratyfikacji finansowych dla pracowników oraz 

ograniczony koszyk usług, szczególnie dotkliwy w małych miejscowościach, gdzie dostęp do 

specjalistycznej opieki jest ograniczony. 

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 pomoc dla rodziny, która oferowana była w ramach Modelu powinna być trwałym 

elementem polityki społecznej zapisanym w ustawie. 

Rekomendacje uczestników badania dla innych gmin/powiatów koncentrują się wokół 

zaangażowania większej liczby instytucji do realizacji Modelu. Badani rekomendują także aby, 

inne jednostki terytorialne mające możliwość skorzystania z Model, skorzystały z niej. 

Polecono także prowadzenie cyklicznych spotkań oraz warsztatów dla pracowników, którzy 

mieliby brać udział w Modelu. 

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

uczestnicy wywiadów grupowych uznali, że wszystkie jego elementy powinny być 

kontynuowane, a w niektórych gminach widoczna jest chęć dalszej realizacji działań  

o podobnym profilu.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


