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ZAŁOŻENIA MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH  

KONCEPCJA ORGANIZACYJNA I MERYTORYCZNA  

KONCEPCJA ORGANIZACYJNA 

1. MODEL KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH zakłada system współpracy instytucji. 

Uwzględnia poziom wertykalny (województwo – powiat –gmina) oraz poziom horyzontalny 

(instytucje w powiatach i w gminach, które budują PZK-Partnerski Zespół Kooperacji). Na 

poziomie województwa – ROPS odpowiedzialny jest za upowszechnianie, realizację działań 

informacyjno-edukacyjnych związanych z MODELEM. Sprzyja temu umieszczanie treści na 

stronie internetowej ROPS/platformie edukacyjnej oraz umożliwienie wsparcia podczas 

wdrażania: konsultacji, edukacji, pomoc w organizacji superwizji, coachingu, szkolenia 

tematyczne.  

W powiecie – PCPR jest odpowiedzialny za kooperację międzyinstytucjonalną MODELU. 

Wybrany radny lub członek zarządu powiatu jest powołany do Partnerskiego Zespołu Kooperacji. 

Podmioty: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zdrowia psychicznego, ośrodki zdrowia, 

terapii, WTZ, urzędy pracy, ośrodki rehabilitacji, placówki wspierania rodziny, zespoły 

kuratorskie, policja i inne są włączane do składu PZK lub zapraszane na spotkania. Z ramienia 

gminy GOPS realizuje współpracę z osobami, rodzinami w MODELU. Wybrany radny gminny jest 

powołany do Partnerskiego Zespołu Kooperacji (gminno-powiatowego). Podmioty gminne: 

poradnie zdrowia, oświata, ośrodki kultury, NGO, placówki wspierania rodziny, rady, zespoły i 

inne są włączane do składu PZK lub zapraszane na spotkania. 

Dla MODELU sformułowano dwa formalne porozumienia. Pierwsze pomiędzy 

województwem, starostwem powiatowym i gminą/gminami lub pomiędzy powiatem a gminami, 

określające współpracę i zaangażowanie władz. Drugie porozumienie pomiędzy podmiotami PZK, 

definiujące zakres współpracy instytucji na rzecz podmiotów, osób, rodzin, środowiska. 

MODEL wykorzystuje bogatsze zaplecze instytucjonalne, zasoby ludzkie, wyższą 

specjalizację kadr pomocy społecznej jednostek i podmiotów powiatowych oraz wysoką 

odpowiedzialność społeczną i otwartość na nowe rozwiązania instytucji gminnych. Te drugie są 

bliżej rodzin, potrzeb. 

2. W MODELU KOOPERACJI przewidziano osoby kluczowe: animatora powiatu z PCPR oraz 

animatora gminy z GOPS. Połączenie ich odpowiedzialności w pracy MODELEM rozkłada 

tworzenie systemu powiatowo–gminnego na zasoby instytucji, jest zgodne z kompetencjami, 

zadaniami przypisanymi powiatowi i gminie w aktach prawnych. Przygotowanie i wdrażanie 
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kooperacji jest wspierane merytorycznie, zgodnie z potrzebami gminno-powiatowymi i 

możliwościami organizacyjnymi i finansowymi również przez ROPS. 

Odpowiedzialność za kooperację podmiotów, ich współpracę międzysektorową realizuje 

animator wyznaczony przez PCPR (organizacyjne i zadaniowo). Animator GOPS to osoba 

współodpowiedzialna za kooperację z animatorem powiatu, jednak jej zadania koncentrują się na 

współpracy z osobami, rodzinami w lokalnej społeczności . 

Schemat 1.Instytucje i osoby zaangażowane w MODEL KOOPERACJI 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA, ROPS  
− inspiruje do wdrażania MODELU, 
− wspiera gminy i powiaty w zakresie zawiązywania i 

umacniania kooperacji,  
− udziela wsparcia doradczego, konsultacyjnego animatorom i 

PZK, 
− upowszechnia i promuje rozwiązania MODELU, prowadzi 

stronę internetową/platformę edukacyjną. 

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ KOOPERACJI (FAKULTATYWNIE) 
− urealnia politykę społeczną w województwie, 
− opracowuje rekomendacje, dobre praktyki, 

− buduje wojewódzką listę aktywności i usług. 

 
 
 

FAKULTATYWNIE ZARZĄD 
WOJEWÓDZTWA/ CZŁONEK 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAROSTA/RADA POWIATU/ 
 CZŁONEK  

ZARZĄDU LUB RADNY 
 
 
 
 
 
 
 

WÓJT/RADA GMINY/ RADNY 
GMINNY 

 

− podejmują kluczowe decyzje o 
usługach w powiecie, gminie, 
województwie 

− zawierają porozumienie o 
wdrażaniu MODELU 

− uczestniczą w pracach PZK 
(radni powiatu i gminy)  

− budują pozytywny wizerunek 

zespołowej pomocy MODELEM 

− wpływają na prawo lokalne - 
programy, strategie 

− promują MODEL KOOPERACJI. 
 
 

SAMORZĄD POWIATOWY, PCPR 
− zgłasza wdrażanie MODELU, 
− koordynuje współpracę między instytucjami powiatowo-

gminnymi, wyznacza animatora PCPR, 
− wzmacnia podmioty, organizuje wg potrzeb szkolenia, 

superwizje,  coaching wspólnie lub przy wsparciu ROPS, 
− dokumentuje pracę MODELEM, w tym Zespołu,  
− buduje i aktualizuje listę usług i aktywności,  

− urealnia powiatową politykę społeczną. 
SAMORZĄD GMINNY, GOPS 
− koordynuje współpracę z osobami, rodzinami i 

środowiskiem,  
− wyznacza osobę – animatora w MODELU, 
− deleguje pracowników socjalnych do prac MODELEM,  
− dokumentuje pracę z osobami/rodzinami, odpowiada za IPW, 

monitorowanie,  

− urealnia gminną politykę społeczną. 
PODMIOTY PZK (PARTNERSKI ZESPÓŁ KOOPERACJI)  
− planują i realizują współpracę merytoryczną na rzecz 

podmiotów oraz z osobami, rodzinami 
− uczestniczą w każdym etapie metodycznego postępowania, 
− prowadzą warsztaty współpracy, diagnozę wielowymiarową,  
− planują i realizują Indywidualne Programy Współpracy z 

wykorzystaniem lokalnie dostępnych usług i aktywności,  
− budują pozytywny wizerunek pomocy, 
− budują i aktualizują listę usług i aktywności,  
− prezentują ewaluację pracy pomocowej i pracy PZK, 
urealniają politykę społ. gminno-powiatową. 

OSOBY, RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA: 

− zgłaszają swój udział we wsparciu MODELU/ wyrażają zgodę na współpracę,  
− korzystają z zespołowego, innego niż dotychczasowy systemu pomocy i usług, 
− uczestniczą we wspólnych spotkaniach z PZK, konsultacjach i warsztatach współpracy, wspólnie 

szukają rozwiązań, 
− cyklicznie oceniają efektywność współpracy. 
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3. MODEL KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH zakłada 4 etapy, w których zadania 

rozkładają się na poziom powiatu, gminy i określają wsparcie województwa (ROPS).  

− I ETAP UPOWSZECHNIENIA MODELU (KROK 1), 

− II ETAP ORGANIZACJI (KROKI 2-5), 

− III ETAP REALIZACJI MODELU/EWALUACJI (KROKI 6-8), 

− IV ETAP EWALUACJI KOŃCOWEJ (i decyzji o ewentualnej kontynuacji, KROK 9-10). 

4. MODEL przewiduje zaangażowanie władz lokalnych i wyznaczonych radnych/członków 

zarządów w każdym z jego etapów. Zaczyna się od decyzji o współpracy MODELEM 

podejmowanej wspólnie przez wójtów i starostów (ETAP II ORGANIZACJI), przez włączenie do 

współpracy MODELEM– radnych gminy/powiatu lub członków zarządu powiatu, aż do udziału w 

spotkaniach PZK (ETAP III REALIZACJI) i końcowej ocenie efektów dla gminy (ETAP IV 

EWALUACJI).  

Zaangażowanie organizacyjne i merytoryczne władzy ma znaczenie edukacyjne (m.in. 

dotyczące pomocy społecznej, roli pracowników socjalnych), promocyjne (m.in. usługi i 

aktywności społeczne, działania profilaktyczne) i wzmacniające prestiż dla podmiotów 

pomocowych (m.in. docenienie profesji i jej efektów pracy z osobami, rodzinami).  

5. Decyzje lokalne o wdrażaniu MODELU KOOPERACJI podejmują wspólnie: PCPR, GOPS z 

wójtami i starostami. Dokonują oni analizy potrzeb osób, rodzin wymagających wsparcia na 

danym terenie lub długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Wykorzystują dostępne dane 

z programów, strategii oraz OZPS, wyznaczają wspólnie radnych/członka zarządu do pracy 

MODELEM z ramienia władzy gminy, powiatu. Mogą wysyłać do ROPS zgłoszenie potrzeby 

zawiązania kooperacji oraz chęci wdrażania MODELU KOOPERACJI (zgłoszenie dostępne jest 

elektronicznie i do wydruku na podstronie ROPS). 

6. Na potrzeby profesjonalizacji współpracy instytucje pomocy i integracji społecznej oraz 

innych polityk sektorowych zawiązują formalne PZK (Partnerskie Zespołu Kooperacji). Trzon 

zespołu stanowią: PCPR (animator, pozostali pracownicy socjalni), GOPS (animator, pozostali 

pracownicy socjalni), radni, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego. Pozostałe instytucje i 

organizacje uczestniczące w PZK są dobrane ze względu na dominujące trudności i potrzeby osób 

rodzin, z jakimi będzie współpracował Zespół. O ostatecznym włączeniu określonych instytucji 

do pracy PZK decyduje animator PCPR (dot. podmiotów powiatowych), we współpracy z GOPS 

(podmiotów gminnych) wraz z osobą, rodziną objętą wsparciem.  

7. Budowanie zespołów (PZK) uwzględnia metodykę pracy grupowej, jest zorientowane 

na wspólne działania na rzecz wyznaczonych przez Zespół celów dla podmiotów, osób, rodzin i 

lokalnego środowiska. Zespoły są zarządzane partnersko przez animatora PCPR i GOPS.  

Współpraca PZK obejmuje różne formy: spotkania, konsultacje, wspólną realizację usług i 

aktywności, pracę środowiskową, planowanie i realizację Indywidualnych Planów Współpracy 

(IPW). Proponowane zadania są określone w porozumieniu PZK (wzór porozumienia na 

PLATFORMIE EDUKACYJNEJ). 

Stałym elementem działalności PZK są cykliczne spotkania (propozycja: raz na miesiąc), 

każde dotyczące trzech obszarów:  

− doskonalenia warsztatu pracy pracowników instytucji i budowania zasobów pomocy, 

− konsultacji i realizacji pracy metodycznej z osobą, rodziną, 
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− usług i działań środowiskowych. 

8. Podstawowym narzędziem diagnozy zasobów jest lista aktywności i usług (KOSZYK 

USŁUG), opracowana z podziałem na odbiorców: dzieci, dorosłych, osoby starsze, rodziny, 

pracowników podmiotów. Budowanie listy aktywności i usług zaplanowano w MODELU 

KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH zarówno na poziomie gminno-powiatowym (lokalne, 

realnie istniejące i dostępne, do wykorzystania w planie współpracy z rodziną), jak i 

wojewódzkim (bazy dobrych praktyk, inicjatyw, inspiracji).  

9. Aby Zespół mógł sprawnie i szybko działać musi być ograniczona do minimum 

dokumentacja, znacznie mniejsza niż w przypadku już działających zespołów, jak na przykład 

Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne, czy Zespołów Oceny Sytuacji Dziecka i Rodziny. Dlatego w 

MODELU KOOPERACJI przewiduje się dla współpracy podmiotów tylko plan współpracy z 

terminami dla PZK. Listy obecności czy notatki ze spotkań to fakultatywne działania animatora. 

10. Wdrażanie czterech etapów MODELU to czas od 18 do21 miesięcy. Okres ten jest 

zdeterminowany: (pierwsze 3-6 m-cy) upowszechnieniem, edukacją i formalnymi decyzjami 

władz; powołaniem i zabezpieczeniem organizacyjno-prawnym animatorów w powiecie i gminie; 

wyborem radnych, organizacją PZK, budowaniem kooperacji podmiotów i szkoleniami; (kolejne 

13-16 m-cy) czasem na realizację wsparcia, programów współpracy z osobami i rodzinami, 

budowaniem profesjonalizmu podmiotów oraz ewaluacją (w ciągu ostatnich 2 m-cy): 

podsumowaniem, prezentacją efektów, zmianami w zapisach programów, strategii, OZPS 

(ostatnie 2 miesiące). Poniżej harmonogram ilustrujący wdrażanie MODELU KOOPERACJI. 

 

KONCEPCJA MERYTORYCZNA 

1. Nadrzędnym celem MODELU KOOPERACJI jest wsparcie instytucji na terenie gmin i 

powiatów, aby mogły efektywniej pomagać osobom i rodzinom. Wsparcie to ma charakter 

budowania efektywnego systemu pomocy, wynikającego z metodyki pracy socjalnej, a nie działań 

doraźnych i interwencyjnych.  

2. Efektywność tej pomocy zależy od trzech, wpływających na siebie wzajemnie 

czynników:  

− stopnia zaspokojenia potrzeb osób, rodzin w gminie, które obejmujemy wsparciem,  

− zasobów lokalnych – infrastruktury, instytucji/podmiotów, specjalistów, liderów, 

− konstrukcji systemu wsparcia.  

 

 Efektywność wymaga zbudowania powiązań pomiędzy zasobami powiatowo-gminnymi o 

charakterze systemu. W MODELU rolę tę pełni PZK. Praca PZK zapewnia wykorzystanie 

kompetencji lokalnych instytucji i wielowymiarowość wsparcia dla osób, rodzin. 

3. Animatorzy PCPR, GOPS edukują Zespół w obszarze kooperacji i działań metodycznych. 

Odbywa się to podczas kolejnych spotkań, zgodnie ze wskazaniami dla etapów budowania 

zespołów w schemacie nr 2 i etapami współpracy MODELEM- schemat nr 3. Podczas spotkań PZK 

przewidziano czas na budowanie Zespołu. Może on mieć różne formy: szkoleń wewnętrznych 

instytucji z własnych zadań i kompetencji, wsparcia doradczego, konsultacji ze strony ROPS, 

szkoleń zewnętrznych, warsztatów tematycznych, coachingu, superwizji. Czas współpracy PZK to 

również: planowanie/realizowanie pomocy, wspólna praca na rzecz usług, projektów, budowanie 

list usług, wymiana informacji i refleksyjność, opracowanie ewaluacji, rekomendacji do OZPS, 

prezentacji dla władz, proponowanych zapisów zmian programów, strategii. Wspólna realizacja 
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zadań wpływa na wzrost szacunku dla partnerów, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności, 

a także zharmonizowanie wysiłków skierowanych na osoby, rodziny. 

Schemat 2. Etapy budowania zespołów 

 
Źródło: P. LENCIONI, Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej, Praktyczny przewodnik 

dla liderów, menedżerów, moderatorów, MT Biznes, Warszawa 2012. 

 

4. Współpraca w MODELU uzupełnia rozwiązania w pomocy społecznej na rzecz osób, 

rodzin wskazanych przez instytucje gminno-powiatowe, z wieloma potrzebami, gdzie 

współwystępuje wiele obszarów do pracy. Instytucje pomocowe wyczerpały wobec nich własne, 

podmiotowe możliwości pomocy.  

5. Współpraca PZK z osobą, rodziną może zostać wdrożona w sytuacji wspólnej zgody. 

Ważne jest, aby przynajmniej jedna z instytucji była rzecznikiem zmian, a rodzina, osoba widziała 

realność osiągnięcia celów.  

6. MODEL przewiduje działania ukierunkowane na usamodzielnienie osób, rodzin. Są to 

między innymi:  

− wsparcie całej rodziny,  

− przyjęcie rozwiązań wskazujących na aktywność rodziny, wykorzystanie empowerment, 

− wspólna decyzja dotycząca korzystania i planowania pracy, indywidualizm wsparcia,  

− bazowanie na długotrwałych relacjach i zaufaniu podczas koordynowania wsparcia, 

− budowanie więzi lokalnych (ze społecznością, gdzie rodziny są osadzone, by nie były 

wykluczone, ale zintegrowane),  

− traktowanie pracy z osoba, rodziną jako procesu (etap po etapie). 

Utrzymaniu jakości i etyki współpracy PZK z rodziną służyć mogą: superwizja, coaching, 

szkolenia, rozwijanie usług, proste procedury (Modelowy standard aktywnej integracji, CRZL, 

Warszawa 2015). Skuteczna praca z rodziną wymaga indywidualizacji procedur oraz technik, 

czyli specyficznego dopasowania sposobów postępowania do potrzeb rodziny. 

7. Kooperacja PZK zakłada systemową współpracę, obejmującą wszystkie etapy działań 

metodycznych, realizowanych międzysektorowo w formie zarządzania przypadkiem (z osobą, 

rodziną). Rozpoczyna się od zgłoszenia się osoby, rodziny lub zgłoszenia przez PCPR, GOPS, 

podmioty PZK, za jej zgodą do współpracy z PZK. Kolejno następuje wspólne diagnozowanie 

(warsztaty współpracy), planowanie pomocy, jej realizacja według IPW (Indywidualnego 
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Programu Współpracy) z wykorzystaniem listy aktywności i usług (gminno-powiatowej, 

wojewódzkiej). Towarzyszy temu monitorowanie zadań i ocena efektów współpracy PZK z 

rodziną, osobą.  

8. Podczas pracy metodycznej PZK wykorzystuje różnorodne podejścia: treningi, 

modelowanie, wsparcie bazujące na zasobach osoby / rodziny oraz aktywności rodzin / osób w 

społeczności lokalnej. MODEL zakłada udział w grupach wsparcia i edukacyjnych rodzin oraz 

zaangażowanie w projekty socjalne.  

9.  Członkowie PZK w MODELU zostają wyposażeni w wiedzę oraz wykorzystują niektóre 

z dotychczas stosowanych rozwiązań pomocowych: pakiety usług z Projektu Standardów pracy 

socjalnej(K. Kadela, J. Kowalczyk, Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje merytoryczne i 

organizacyjne, WRZOS, Warszawa 2013) do budowania list aktywności i usług; obszary koszyka 

oraz wzory dokumentacji z projektu SCHEMATOM STOP, kalkulator społeczny z Kalkulatora 

Kosztów Zaniechania; wielowymiarową diagnozę, pracę projektami socjalnymi, podejście 

skoncentrowane na rozwiązaniach (PSR), dialog motywujący, podejście empowerment.  

10. MODEL przewiduje monitoring działań oraz ewaluację współpracy z osobami, 

rodzinami, (zmiany w osobach, rodzinach, usamodzielnienie, aktywizacja, efekty projektów 

socjalnych) oraz ewaluację pracy MODELEM (jego etapów, kroków, przypisanych celów i zadań 

podmiotom).   
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