


„…rozwój zaczyna się nie dobrami, 
ale ludźmi, 

ich wykształceniem, zorganizowaniem się i
dyscypliną. ..

Bez tych trzech warunków wszystkie
źródła są ukryte, niewykorzystane, 

pozostają tylko możliwością”

E. F. Schumacher



KOOPERACJA



Instytucje, aby osiągnąć  zdolność do:

• szybkiego reagowania na zmiany,

• przyswajania sobie nowych idei i metod pracy;

• skrócenie czasu pomagania, 

• realizacji usług, zgodnych ze zmieniającymi się oczekiwaniami odbiorców; 
łatwiejszego dostępu do usług deficytowych, umiejętności i doświadczeń,

• zmniejszenia ryzyka lub jego podziału w sytuacji zagrożeń i trudności, 

• wzrostu efektywności

• specjalizacji w usłudze,

• dostępu do komplementarnych usług partnera, 

• kreowania nowych idei i tworzenia nowych wartości dla klientów;

• do przyspieszania rozwoju 

coraz częściej poszukują partnerów, 

z którymi mogliby realizować wspólne przedsięwzięcia, przynoszące im wzajemnie 
korzyści.



Kooperacja 

• współpraca między ludźmi lub instytucjami

• współdziałanie w jakiejś dziedzinie

• zarządzanie zasobami ludzkimi



Pojęcie kooperacji wywodzi się z języka łacińskiego

określenie ‘’cooperatio’’ 

co- "razem” +  operari- "pracować”

Najstarsza definicja wskazuje, iż

kooperacja stanowi współpracę określonej grupy osób na 

podstawie zawartej wcześniej umowy.



Celem głównym projektu jest 

wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji 

pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, 

a podmiotami innych polityk sektorowych

istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich 

na obszarze makroregionu.



•Ogół czynności zorganizowanej zbiorowości,    

zmierzających do osiągnięcia wspólnych planów, korzyści

kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej 

życiowej sytuacji

• Działania mające na celu niesienie pomocy jednostce, 

organizacji

• Umiejętność pracy w zespole



Kooperacja jest zaprzeczeniem 

• współzawodnictwa 

• rywalizacji

• konkurencyjności.

Głównym atutem kooperacji jest 
porozumienie i koordynacja wszystkich działań 
podejmowanych przez poszczególne jednostki, 

aby osiągnąć jak najbardziej korzystne, zadowalające efekty. 

Jednostki te nazywane są często kooperantami.



Cechą charakterystyczną takiego porozumienia, działania

jest realizacja celów cząstkowych zmierzających do celu 

głównego, jakim jest generowanie zysku.

zwiększenie efektywności oddziaływań i aktywizacji społecznej

osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji

wielowymiarowa, wielopłaszczyznowa interwencja wobec 

rodzin, jednostkach zagrożonych ekskluzją społeczną



Kooperacja jest działaniem efektywnym, 
gdyż umożliwia partnerom osiąganie zamierzonych celów,
które byłyby niemożliwe bądź trudne do zrealizowania przez
każdego z nich, działającego we własnym zakresie.

Wśród instytucji decydujących się na kooperację z innymi
podmiotami wyróżniamy takie: 
• które całą swoją działalność opierają na wspólnym działaniu
• które usiłują utrzymać swoją autonomię w jak najwyższym

stopniu i minimalizują swój udział we współpracy z innymi
jednostkami



Ryzyko wystąpienia problemów, barier, m.in.

• rozbieżne oczekiwania partnerów

• brak ustalenia konkretnego celu determinującego sukces
wspólnego działania

• nierównomierny podział pracy pomiędzy partnerami

• sceptyczne nastawienie co do korzyści płynących ze
współpracy

• trudności z wymianą informacji między partnerami



W projekcie partnerzy z różnych sektorów:

• pomocy społecznej
• edukacji 
• ochrony zdrowia
• policji
• wymiaru sprawiedliwości
• kultury
• sportu i rekreacji





Kooperacja – kluczowe aspekty
• poczucie wspólnych interesów

• nieustanne dążenie do zrealizowania zamierzonych celów, 
ale i odnajdywanie wspólnych celów, zadań partnerów

• wzajemna troska o dobro każdego partnera

• przypisywanie ogólnych celów przedsięwzięciom konkretnych
korzyści ich pracowników

• ciągłe nawiązywanie i podtrzymywanie dialogu między  kooperantami

• wzajemna tolerancja i akceptacja



• współzależność organizacji

• świadomość ograniczonej niezależności, swobody

• odpowiednia relacja pomiędzy przedstawicielami 
poszczególnych instytucji

• umiejętne prowadzenie negocjacji, gotowość ustępstw

• zdolność do kompromisów i podejmowania optymalnych 
decyzji 

• pertraktacje (np. odnośnie systemu wynagrodzeń, zadań)



Najważniejsze zasady kooperacji

Trwałość powiązań - podejmowane umowy o współpracy  
winny mieć charakter długotrwały, stały  

- zaleca się, by nie był to okres krótszy niż jeden rok

Ramowość umowy kooperacyjnej - strony powinny określić      
wstępny czas trwania umowy, 
w której zobowiązują się na współpracę

Suwerenność podmiotów (kooperantów) – umowa, 
która reguluje warunki współpracy



Zakłada się, iż człowiek jako pojedyncza jednostka ma 

ograniczone możliwości rozwoju, w związku z tym 

konieczna jest współpraca z innymi, aby podejmować 

działania bardziej skuteczne i bardziej trafne. 

Synergia.




