
Według 86,34% badanych (porównania w latach 2019-2020) 

MODEL KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH jest skutecznym systemem współpracy  

pomiędzy instytucjami na poziomie powiatowo-gminnym. 

 

Korzyści z zastosowania MODELU to wyższa o 74% efektywność wsparcia i współpracy  

z rodzinami, osobami korzystającymi z pomocy W GMINACH WIEJSKICH. 

 

 

BADANIA EWALUACYJNE 

 

Na proces ewaluacji zewnętrznej testowanego MODELU KOOPERACJI W GMINACH 

WIEJSKICH,  złożyły się dwa badania ilościowe (sondaż diagnostyczny) oraz dwa badania 

jakościowe, przeprowadzone za pomocą techniki zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI). 

Pierwsza ewaluacja ex-ante miała miejsce w początkowym etapie wdrażania Modelu 

Kooperacji, w miesiącach VII-VIII.2019, X.2019, zaś ewaluacja ex-post odbyła się w końcowym 

etapie testowania Modelu Kooperacji tj. w miesiącach IX-X 2020.  

Przedmiotem badań była diagnoza przekonań i opinii członków Wojewódzkich Zespołów 

Kooperacji (WZK- podmioty sektorowe działające w sferze ubóstwa i wykluczenia społecznego)  

i Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK - podmioty działające w obszarze pomocy i integracji 

społecznej, ubóstwa i wykluczenia społecznego: osoby zarządzające i pracownicy podmiotów  

z gmin i powiatów) na temat wiedzy i umiejętności kooperacyjnych oraz  efektywności pracy  

z rodziną, ocena profesjonalizacji współpracy, w tym po wdrożeniu Modelu Kooperacji w Gminach 

Wiejskich. 

Celem ewaluacji jakościowej była diagnoza stanu współpracy pomiędzy podmiotami 

Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), stopnia przygotowania do wdrożenia Modelu 

Kooperacji oraz oczekiwań wobec MODELU i jego efektów, sposobu wykorzystania zasobów  

i narzędzi z MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH. 

Celem ewaluacji ilościowej była diagnoza w/w poglądów ex-ante i ex-post oraz 

porównanie ich ze sobą, a także uchwycenie różnic istotnych statystycznie w badanym okresie.  

W latach 2019 i 2020 opracowano na podstawie badań po 35 raportów z badań 

jakościowych oraz po 1 raporcie z badań ilościowych (łącznie powstało 72 raporty). 

 

WNIOSKI Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH W LATACH 2019-2020 

 

1. MODEL jako skuteczny system współpracy pomiędzy instytucjami na poziomie wojewódzkim, 

powiatowo-gminnym wysoko oceniło 85,7% badanych w 2019 roku i 86,34% w 2020 roku.  

2. Najwyżej oceniono następujące zadania (w badanym okresie 2019-2020 nastąpił wzrost ocen 

pozytywnych):  

a) koordynację i upowszechnianie Modelu realizowane na poziomie wojewódzkim (dla ROPS-

ów). Znaczna większość badanych (2019) jego realizację ocenia bardzo dobrze 

(odpowiednio 87,64% w 2019 roku i 93,66% w 2020 roku) 



b) wsparcie podmiotów przez doradców na poziomie wojewódzkim <dla ROPS-ów> 

(odpowiednio 84,27%  i  91,71%) 

c) organizację superwizji – w badanym okresie nastąpił wzrost ocen pozytywnych- 

(odpowiednio 79,03% - 2019 r. i  87,32% - 2020).  

d) prowadzenie Szkoły Kooperacji odpowiednio 70,41% i 66,34%- szkolenia oraz 81,46 oraz 

partnerskie spotkania wymiany doświadczeń (odpowiednio 80,52% i 79,51%). 

3. Ważnym elementem wdrażanego Modelu Kooperacji były spotkania dla animatorów 

powiatowych i gminnych. W badanym okresie wzrosła liczba badanych pozytywnie 

oceniających to zadanie do realizacji na poziomie wojewódzkim  (odpowiednio 62,25% 

 i 50,94%). Osoby te pełnią w Modelu kluczową rolę.  

4. Zdecydowana większość badanych wysoko oceniła pracę animatorów (83,52% i 84,39%) oraz 

doradców (odpowiednio 85,77% i 81,95%). 

5. Możliwość wzajemnej współpracy jest ważnym zasobem dla uczestniczących w niej 

pracowników i przedstawicieli różnych organizacji: 

a) poznanie specjalistów z różnych obszarów (odpowiednio 76,59% i 77,15%), 

b) możliwość nabycia nowej wiedzy i umiejętności w trakcie szkoleń, poznanie 

innowacyjnych metod pracy, wymianę poglądów (odpowiednio 67,04% i 62,93%) 

c) wymianę informacji o problemach konkretnych osób lub rodzin (odpowiednio 57,3% 

i 72,20%), 

d) możliwość poznania zakresu działania instytucji z regionu (odpowiednio 41,2%  

i 37,56%) 

e) nabycie nowego doświadczenia poprzez wizyty studyjne (odpowiednio 35,21%  

i 31,22%). 

6. Elementy w których, przejawia się innowacyjność i efektywność Modelu Kooperacji  

(w badanym okresie 2019-2020 nastąpił wzrost ocen pozytywnych):  

a) największe znaczenie ma systematyczna praca w Zespołach, wspólna wymiana 

doświadczeń partnerów (odpowiednio 61,8% i  65,85%), 

b) skuteczny system wsparcia wzajemnego i zewnętrznego pomiotów jest ważny dla 

niemal połowy członków zespołów (48,69% i 52,68 ). 

c) efektywność Modelu przejawia się w dostępie do większej puli zasobów, wiedzy  

i umiejętności (odpowiednio 28,46% i 47,32%),  

d) przyczynia się do wzmocnienia skuteczności pracowników instytucji i organizacji 

(odpowiednio 39,33% i 39,59%). 

e) przydatność w pracy ze skomplikowanymi przypadkami (osobami/rodzinami) 

(odpowiednio 35,58% i  40,98%). 

7. Korzyści w zastosowaniu Modelu Kooperacji w pracy z osobą/rodziną: 

a) wyższa efektywność pracy z rodziną (74,01% i 71,05% ), 

b) profesjonalizacja współpracy pracowników pomiędzy szczeblem powiatowym  

i gminnym (50,66% i 56, 32%),  

c) kompetentne i wielozakresowe wsparcie przedstawicieli różnych  instytucji 

(odpowiednio 47,58% i 59, 47%), 

d) realizacja projektów socjalnych w odpowiedzi na celowe potrzeby (odpowiednio 

51,10% i 51,05%), 

e) praca socjalna i pozafinansowa z rodziną (odpowiednio 40,09% i 46,32%). 

 

 



WNIOSKI Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 

EFEKTY OSIĄGNIĘTE W KOOPERACJI PODMIOTÓW  

 

Koncepcja organizacyjna 

 

1. Zbudowano system współpracy, partnerstwa władz i instytucji pomocy oraz integracji społecznej, 

podmiotów sektorowych na poziomie wertykalnym (województwo – powiat – gmina).  

2. Powołano Wojewódzkie Zespoły Kooperacji (WZK), które zapewniały (głównie w dwóch 

województwach: mazowieckim i podkarpackim) wsparcie merytoryczne, szkoleniowe i edukacyjne 

podmiotów gminno-powiatowych w realizacji Modelu Kooperacji.  

3. Stworzono warunki do podjęcia współpracy. Powołanie Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK) 

przyczyniło się do zacieśnienia współpracy między instytucjami, organizacjami w powiatach i w 

gminach, które tworzyły Zespoły. Należy podkreślić, że badane gminy bardzo dobrze zrealizowały 

założenia I Kamienia Milowego projektu „Liderzy kooperacji”. W każdej z gmin powstał Partnerski 

Zespól Kooperacji (PZK). Zespoły te tworzono początkowo w wąskim gronie instytucji,  

w których centralną i integrującą rolę pełnią ośrodki pomocy społecznej (GOPS). Następnie do 

współpracy w ramach PZK zaczęły przyłączać się inne instytucje oraz organizacje pozarządowe.  

4. Interdyscyplinarność i wykorzystanie zasobów lokalnych. W skład PZK wchodzili przedstawiciele 

instytucji pomocy i integracji społecznych oraz podmiotów sektorowych istotnych z punktu widzenia 

ubóstwa i wykluczenia społecznego (m.in. placówki edukacyjne, rynku pracy, zdrowia, sądownictwa, 

bezpieczeństwa, kultury, aktywności społecznej oraz organizacje pozarządowe). Zaangażowano 

przedstawicieli władz gminnych i powiatowych (wójtów, starostów, radnych) na różnych etapach 

realizacji projektu i testowaniu Modelu.  

5. W czasie pracy Zespołów PZK nastąpiła bardzo istotna zmiana w charakterze relacji pomiędzy 

przedstawicielami poszczególnych instytucji pomocowych. Dzięki bezpośrednim kontaktom,  

pracownikom tych instytucji łatwiej było rozmawiać o różnorodnych problemach związanych z 

wykonywanym zawodem, a także dzielić się wiedzą i wymieniać się informacjami.   

6. Animatorzy PCPR i GOPS jako osoby kluczowe mają istotny wpływ na efektywność prac Zespołów 

PZK. Koordynują prace Zespołów oraz działania pomocowe. Są łącznikami między osobą/rodziną a 

innymi instytucjami, organizacjami z pomocy których korzystają. Ich praca pozwala także na sprawną 

z koordynację na poziomie gminy i powiatów. 

6. Współdziałanie specjalistów. Stworzono kompleksowy system profesjonalnych powiązań 

pomiędzy zasobami powiatowo-gminnymi. Praca zespołowa i międzysektorowa zapewniają wsparcie 

i rozwój kompetencji przedstawicieli podmiotów.  

7. Wypracowano podstawy kultury kooperacji ( jakość i etyka pracy osób wspierających rodziny, 

zaufanie i szacunek między specjalistami i instytucjami, planowanie, podział zadań, komunikacja, 

wymiana informacji, zarządzanie).  

8. Efekt synergii. Członkowie PZK określili cele i efekty, jakie chcą osiągnąć. Współpraca wymaga 

wykorzystywania wiedzy, umiejętności  i kompetencji partnerów. Podmioty poruszają się w obrębie 

własnych zadań, umożliwienie specjalistom  - już zaangażowanym - zaprezentowania swoich 

doświadczeń i podzielenia się wiedzą wpływa na poszukiwanie nowych rozwiązań. 

9. Cykliczność spotkań. Stałym elementem działalności PZK są regularnie odbywające się spotkania. 

Pełne przygotowanie do wdrożenia Modelu wymaga ponadto, aby obecni na spotkaniu 

przedstawiciele badanych instytucji i organizacji spotykali się systematycznie oraz dyskutowali na 



temat wypracowanej już propozycji. Dzięki udziałowi w projekcie współpraca, zdaniem badanych, 

układa się coraz lepiej, kontakty stały się łatwiejsze. Zaletą jest szybka wymiana informacji. 

10. Współpraca instytucji, organizacji w ramach PZK ma charakter innowacyjny oraz wpływa na 

kompleksową diagnozę. Składają się na to profesjonalizm członków PZK, zasoby, systematyczna praca 

Zespołów oraz skuteczny system wsparcia wzajemnego i ze strony ROPS-ów, PCPR-ów i OPS-ów.  

 

 

PRACA MERYTORYCZNA NA RZECZ PODMIOTÓW 

1. Praca zespołowa i międzysektorowa zapewnia stałe wsparcie i rozwój kompetencji, umiejętności 

podmiotów (szkolenia wewnętrzne instytucji z własnych zadań i kompetencji, szkolenia 

specjalistyczne, coaching, superwizja, konsultacje i doradztwo OPS i PCPR).  

2. Umiejętność pracy w zespole i angażowanie się w proces podejmowania decyzji. Dyskutowano nad 

problemami, które dotąd postrzegane były jako ważne tylko przez wybranych uczestników lub 

były słabo zdiagnozowane, a ostatecznie okazały się istotne w systemowym ujęciu pracy z 

osobą/rodziną i mobilizowały do szukania wspólnych rozwiązań. 

3. Kooperacja umożliwia podejmowanie działań wspierających w duchu empowerment, gdy 

możliwości konkretnej instytucji pomocowej wyczerpały się. 

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Warsztaty diagnostyczne, superwizja przyniosły 

korzyści pracownikom podmiotów zaangażowanych w prace PZK w lepszym diagnozowaniu 

rodziny oraz spojrzeniu na własne działania z innej perspektywy, stworzyły też możliwości 

poznania innowacyjnych metod pracy. 

5. Szkoła Kooperacji. Organizacja partnerskich spotkań wymiany doświadczeń przyniosła wiele 

korzyści: m.in. możliwość wymiany opinii, podzielenia się doświadczeniami tzw. dobre praktyki, 

nawiązania kontaktów oraz wpłynęła na integrację członków PZK. Szczególnym 

zainteresowaniem badanych cieszyły się dostępne dla nich pakiety szkoleń. Badani podkreślają, 

że poprawa ich kompetencji w różnych obszarach pozytywnie wpłynie na działalność 

reprezentowanych przez nich instytucji, ale też na efektywność ich pracy z klientami. Badani 

wskazywali na możliwość organizacji wewnętrznych szkoleń, w ramach których każdy specjalista 

mógłby podzielić się z pozostałymi członkami Zespołu swoją wiedzą i umiejętnościami (np. nowe 

metody i narzędzia w zakresie pracy socjalnej).  Wskazywano na możliwość przeprowadzenia 

warsztatów.  

6. Oprócz szkoleń dużą rolę odgrywa zaproszenie do współpracy specjalistów, którzy mogliby 

pomagać rodzinom rozwiązywać ich problemy. 

7. Badani członkowie PZK (zarówno w 2019, jaki i 2020 roku) oczekiwali wsparcia merytorycznego 

(szkoleń, coachingu i doradztwa oraz wsparcia finansowego).  

8.  Superwizja. Pozytywnie oceniono realizację superwizji. Podkreślano wiedzę i zaangażowanie 

superwizorów. Superwizja wpływa na poprawę jakości pracy pracowników podmiotów 

wchodzących w skład PZK, zwiększa motywację do pracy Modelem i przyczynia się  do wzrostu 

zadowolenia pracowników z pracy. Poza tym wpływa pozytywnie na zwiększenie skuteczności 

podejmowanych działań na rzecz rodzin.  

9. Warsztaty diagnostyczne.  Pozytywnie oceniono przeprowadzone warsztaty diagnostyczne. 

Osoby/rodziny w nich uczestniczące miały możliwość skorzystania z usług wielu specjalistów, z 

którymi wcześniej nie pracowali. Ważnym aspektem warsztatów była możliwość wymiany 

doświadczeń w pracy z osobą/ rodziną, wielowymiarowa diagnoza, konsultacje przypadków oraz 

możliwość wykorzystania nieznanych metod i narzędzi oraz nowych form pracy. Przyczyniły się 



do budowania relacji między pracownikami podmiotów i rodzinami, co wpływa na pozytywny 

wizerunek pomocy. 

10. Utworzono lub uaktualniono listy aktywności i usług. 

11. Zrealizowano zadania na rzecz rodzin z zastosowaniem narzędzi, jakimi są indywidualne 

programy współpracy z rodziną (IPW) z wykorzystaniem lokalnie dostępnych usług i aktywności.  

12. Pozytywnie oceniono możliwość skorzystania z szeregu, uwzględnionych w Modelu narzędzi, 

które badanym członkom PZK nie były znane (np. Kalkulator Kosztów Zaniechania) czy Platformy 

Edukacyjnej. 

 

EFEKTY OSIĄGNIĘTE W PRACY Z RODZINĄ  

 

1. Wdrażanie Modelu Kooperacji zostało pozytywnie ocenione przez uczestników badań. 

Wskazano liczne korzyści dla rodzin, które korzystały z oferowanych form wsparcia i pomocy.  

2. Zróżnicowane formy i narzędzia pracy z rodziną wykorzystane w ramach Projektu „Liderzy 

kooperacji” pozwoliły na kompleksową i  wieloobszarową pomoc rodzinie. Przyczyniły się do 

rozwijania niepieniężnych form wsparcia. Podejmowane w środowiskach wiejskich działania 

nie miały wyłącznie charakteru interwencji. 

3. Dzięki warsztatom diagnostycznym możliwe było wieloaspektowe określenie potrzeb danej 

rodziny. 

4. Uczestnicy badań pozytywnie ocenili Indywidualne Programy Współpracy z rodziną. Ich 

wdrożenie było pomocne przy określaniu celów rodziny. 

5. Nastąpił wzrost efektywności wsparcia i pomocy na rzecz osób, rodzin, grup wskazanych 

przez instytucje gminno-powiatowe, jako „trudne” lub z wieloma problemami. 

6. Rodziny miały możliwość skorzystania z usług wielu specjalistów, co nie byłoby możliwe w 

ramach udzielanej im pomocy przez ośrodki pomocy społecznej.  

7. Praca z rodziną w ramach kooperacji PZK, przyjęcie zróżnicowanych rozwiązań, oparcie na 

zasobach rodzin przyczyniły się do uświadomienia przez nie swoich kompetencji  oraz 

wzrostu aktywizacji rodzin i zmiany ich wizerunku w społeczności lokalnej. 

8. Projekty socjalne dzięki wsparciu finansowemu pozwoliły na zapewnienie szerszej pomocy 

osobom, rodzinom i grupom. Znacznie przyczyniły się do ich aktywizacji (możliwość wyjazdu 

na turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami, udział w kursach i 

szkoleniach, doskonalenie zawodowe i podjęcie pracy, wizyty studyjne i integracyjne). 

9. Zaangażowanie rodzin w projekty socjalne wpłynęło na zmianę postaw rodzin z „biorących” 

na „uczestniczące”, co przyczyniło się do  usamodzielnia rodzin, budowania więzi 

wewnątrzrodzinnych  i integracji ze społecznością lokalną. Znacznie przyczyniło się to 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin. 

 


