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Pojęcie kooperacji i współdziałania

Pojęcie kooperacja - wywodzi się z języka łacińskiego - określenie „cooperatio” (co- „razem”, operari-
„pracować”) 

Pojęcie współdziałania – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy 
w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań 
i wspólnego rozwiązywania problemów (współpraca w polu pracy socjalnej)

Najważniejsze kwestie dotyczące pojęcia kooperacja/współpraca :

• Ogół czynności zorganizowanej zbiorowości, zmierzających do  osiągnięcia wspólnych planów, 
korzyści;

• Działania mające na celu niesienie pomocy jednostce, organizacji;

• Umiejętność pracy w zespole;

• Znaczenie ekonomiczne – czynności ukierunkowane na maksymalizację korzyści ekonomicznych;

• Znaczenie ekologiczne - sprzyjające egzystowaniu - organizmów na określonej przestrzeni;

• Znaczenie socjologiczne - rozdzielenie zadań, funkcji, aby osiągnąć obopólne korzyści.



Reguły kooperacji
Do najistotniejszych reguł, będących wyznacznikiem kooperacji 
należy:

• Trwałość powiązań - umowy o współpracy winny mieć charakter 
długotrwały, stały - zaleca się, aby nie był to okres krótszy niż jeden 
rok;

• Suwerenność podmiotów (kooperantów);

• Ramowość umowy kooperacyjnej - strony powinny określić wstępny 
czas trwania umowy.



Tworzenie programów/projektów

• Umiejętność budowy takich programów/projektów, które nie tylko 
byłyby skierowane do jednostek, ale które brałyby pod uwagę 
funkcjonowanie w grupie i społeczności lokalnej. 

• Skuteczna prewencja i łagodzenie skutków rozmaitych problemów to 
nie tylko praca z przypadkiem czy grupą, ale i oddziaływanie na 
społeczność lokalną.

• Uruchomienie programu wymiany doświadczeń pomiędzy 
instytucjami pracującymi na rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych (program „Najlepszych praktyk” (best practice),  
propagowanie przykładów najlepszych działań związanych z 
profilaktyką, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów rodziny.



Koordynacja działań między 

instytucjami

• Brak koordynacji  - jeden z poważniejszych problemów związanych 
z rozwiązywaniem problemów społecznych na poziomie lokalnym. 

• Brak koordynacji - w zakresie relacji między instytucjami (na 
poziomie gminy/powiatu), jak i koordynacji wykonywania zadań. 

• Najważniejsza przeszkod dla koordynacji - dążenie do autonomii na 
każdym z poziomów administracji publicznej. 



Budowanie partnerstwa
• Budowanie partnerstwa między organizacjami zaangażowanymi 

w rozwiązywanie problemów społecznych. 

• Dotyczy to relacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi 
w działania na rzecz rodziny (współpraca międzysektorowa).

• Poprawienie/nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami -
lepsze planowanie działań, wymiana doświadczeń 
i najlepszych praktyk, bardziej skoordynowane 
i kompleksowe podejście do klientów.



Problemy we wzajemnej współpracy

• w braku komunikacji;

• w przepływie informacji;

• w koordynacji (w efekcie następuje powielanie/nakładanie się działań);

• wielu różnych specjalistów jest obecnie zaangażowanych w prowadzenie działań na rzecz 
rodziny (współpraca czy konkurencja?);

• brakuje sprawdzonych modeli (standardów) współpracy instytucjonalnej;

• zbyt mało jest tzw. „dobrych praktyk”; 

• współpraca między instytucjami ma zazwyczaj charakter doraźny;



Problemy we wzajemnej współpracy

• najczęściej odbywa się jedynie w kontekście opracowywania projektów 
lub programów unijnych;

• brakuje systematycznych, wspólnych badań/działań, które pozwoliłyby 
na bieżąco monitorować lokalną sytuację społeczną oraz opracowywać 
skuteczne plany eliminowania i zapobiegania określonym problemom; 

• potrzeba budowania wspólnej płaszczyzny zbierania, katalogowania, 
wymiany i udostępniania informacji;

• konieczne jest scalenie pozyskiwanych danych w jednym dokumencie 
lub formie.



Model współpracy

• Wypracowanie modelu współpracy powinno odbywać się w myśl 
podejścia empowerment („budzenie sił ludzkich”). 

• Zgodnie z założeniami grupa docelowa obejmuje pracowników wielu 
różnych instytucji.

• Model powinien stworzyć efektywną kooperację specjalistów, którzy 
pomimo tego, iż będą wywodzić się z odmiennych kultur organizacji, 
będą potrafili efektywnie współpracować ze sobą na rzecz 
rozwiązywania problemów współczesnej rodziny.



Model współpracy

• Instytucje, z którymi jednostki pomocy społecznej współpracują 
można podzielić na dwie kategorie: zlokalizowane na terenie gminy, 
tj.: Urząd Gminy lub Miasta, Policja, szkoły, organizacje 
pozarządowe i Kościół oraz organizacje działające w powiecie tj.: 
PUP, Sąd i Starostwo. Instytucje z poziomu województwa odgrywają 
mniejszą rolę. Wprowadzenie do systemu CUS 

• Intensywność i charakter współpracy pomiędzy tymi instytucjami są 
różne ze względu na wiele czynników. Niewątpliwie jednak jednym 
z ważniejszych jest wola wymienionych instytucji do współpracy 
z jednostkami pomocy społecznej i odwrotnie.

• Nie zawsze instytucje potrafią wykorzystać swoją autonomię do 
tworzenia elastycznych i optymalnych mechanizmów współpracy. 



Model współpracy

• Podstawową jednostką zaangażowaną w rozwiązywanie problemów 
rodziny są Gminne (Miejskie) Ośrodki Pomocy Społecznej oraz w 
mniejszym stopniu Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 

• W realizowanych działaniach związanych z pomocą społeczną 
niejednokrotnie konieczna jest lub przynajmniej przydatna pomoc 
wielu innych instytucji. 

• Efektywność działań GOPS-ów i PCPR-ów zależy nie tyle od nich 
samych, co od instytucji, w otoczeniu których działają. 



Model współpracy

Poziom instytucji – współpraca ośrodków pomocy społecznej z 
innymi instytucjami. Model powinien opisywać zasady oraz sposób 
zawiązywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych partnerstw
podmiotów pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami 
innych polityk sektorowych, m.in. edukacji, zdrowia, sądownictwa, 
Policji.



Model współpracy

Poziom pracownika – współpraca pracowników socjalnych 
z pracownikami innych instytucji, świadczących usługi na rzecz 
klientów pomocy społecznej. 

Model w tej części powinien proponować rozwiązanie pozwalające 
zintegrować działania na rzecz jednostek i rodzin oraz wypracować 
mechanizmy współpracy pracowników socjalnych z pracownikami 
innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy 
społecznej.



Model współpracy
Poziom klienta – współpraca pracowników socjalnych z klientem, 
która pozwoli na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb.

W tej części model powinien obejmować m.in.: opis tworzenia 
zindywidualizowanej diagnozy potrzeb jednostek i rodzin, 
uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie prowadzące do 
zawarcia kontraktu socjalnego, wskazującego oddziaływania 
i możliwości podmiotów w środowisku lokalnym.
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