


Wnioski z badań fokusowych 



BADANIA FOKUSOWE:

1. Badanie I zrealizowane w 2018 roku – ocena skali problemów

społecznych oraz diagnoza gotowości przedstawicieli instytucji

pomocy społecznej i przedstawicieli innych instytucji oraz

sektorów do podjęcia kooperacji.

2. Badanie II zrealizowane w 2019 roku - wstępna ocena

przygotowanego MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH.

3. Badanie III zrealizowane w 2020 roku - wnioski z testowania

MODELU.



Badanie zostało przeprowadzone za pomocą jakościowej techniki

zogniskowanego wywiadu grupowego.

Wywiad grupowy zogniskowany (Focus Group Interview - FGI)

przeprowadzono wśród członków Partnerskich Zespołów Kooperacji

(PZK) składających się z wybranych instytucji pomocowych i

sektorowych (powiatowo-gminnych) realizujących wdrażanie

MODELU KOOPERACJI.



Badanie zostało przeprowadzone w pięciu województwach.

Wzięło w nich udział 204 osoby:

 Lubelskie – 46 osób.

 Mazowieckie – 37 osób.

 Podkarpackie – 32 osoby.

 Podlaskie – 56 osób.

 Świętokrzyskie – 33 osoby.



1. Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów:

a) organizacyjne

b) merytoryczne.

2. Efekty osiągnięte w pomocy rodzinom.



Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów

1. Pozytywnie oceniana idea powołania PZK.

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).

2. 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).



Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów

3. Powołanie PZK pozwoliło na sformalizowanie współpracy, która istniała między
instytucjami.

4. Zadania instytucji wzajemnie się uzupełniają, a sprawczość tych działań została
znacznie zwiększona.

5. Powołanie PZK, w dużym stopniu rozwiązuje problem z komunikacją pomiędzy
różnymi instytucjami.

W czasie pracy Zespołów PZK nastąpiła bardzo istotna zmiana w charakterze relacji
pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji i NGO. Dzięki bezpośrednim
kontaktom, pracownikom tych instytucji i NGO, łatwiej było rozmawiać o
różnorodnych problemach związanych z wykonywanym zawodem, a także dzielić się
wiedzą i wymieniać się informacjami.



Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów

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.



Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów

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.



Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów

Rola animatorów:

 Animatorzy koordynują pracę PZK, nawiązują współpracę z instytucjami i NGO.
 Animator gminny staje się łącznikiem między osobą/rodziną a instytucjami z

pomocy których korzysta.
 Animator gminny utrzymuje stały kontakt z osobą/rodziną oraz koordynuje

działania pomocowe.
 Animator dba o procedury i metodykę pracy;
 Uczestnicy badania uważają, że animatorem gminnym powinna być osoba, która

ma najlepszy kontakt z osobą/rodziną.
 Bez udziału animatora gminnego byłaby utrudniona realizacja Indywidualnych

Planów Współpracy.



Efekty osiągnięte w kooperacji Wojewódzkich Zespołów Kooperacji (WZK)

1. Na ogół pozytywnie oceniana inicjatywa powołania WZK – szczególnie w dwóch
w województwach mazowieckim i podkarpackim, w których Zespoły
zapewniały wsparcie merytoryczne, szkoleniowe i edukacyjne podmiotów
gminno-powiatowych w realizacji MODELU KOOPERACJI.

2. Badani wskazywali, iż współpraca z WZK polegała na wymianie doświadczeń
zawodowych, doradztwie, zdobyciu wiedzy w zakresie pomagania rodzinom
dysfunkcyjnym.

3. Rolę WZK określono jako koordynatora działań Zespołów gminnych.
4. W sytuacji, gdy animatorzy uczestniczyli w spotkaniach WZK i dzielili się

informacjami z tych spotkań z członkami PZK, pozytywnie oceniano działania
podejmowane przez Wojewódzkie Zespoły Kooperacji.



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.



Kooperacja umożliwia podejmowanie działań wspierających w

duchu empowerment, gdy możliwości konkretnej instytucji

pomocowejwyczerpały się.



Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów (merytoryczne)

1. Praca zespołowa i międzysektorowa zapewnia stałe wsparcie i rozwój
kompetencji, umiejętności pracowników podmiotów wchodzących w skład PZK:

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 potrzebami i 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.



Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów (merytoryczne)

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Szkoła Kooperacji, warsztaty,
superwizja przyniosły korzyści pracownikom podmiotów zaangażowanych w
pracę PZK w lepszym diagnozowaniu rodziny oraz spojrzeniu na własne
działania z innej perspektywy, stworzyły też możliwości poznania
innowacyjnych metod pracy.



Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów (merytoryczne)

4. 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 podkreślali, że poprawa ich kompetencji w różnych obszarach
pozytywnie wpłynie nie tylko 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.



Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów (merytoryczne)

5. Superwizja.
 Pozytywnie oceniono realizację superwizji.
 Badani podkreślali wiedzę, wysokie kwalifikacje 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.



Efekty osiągnięte w kooperacji podmiotów (merytoryczne)

6. Utworzono lub uaktualniono listy aktywności i usług.

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

Indywidualne Programy Współpracy z rodziną (IPW) z wykorzystaniem lokalnie

dostępnych usług i aktywności.

8. 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 trakcie
testowania MODELU pozwoliły na kompleksową i wieloobszarową pomoc
rodzinie. Przyczyniły się do rozwijania niepieniężnych form wsparcia.
Podejmowane w środowiskach wiejskich działania nie miały wyłącznie
charakteru interwencji.



Efekty osiągnięte w pracy z rodziną

3. Rodziny miały możliwość skorzystania z usług wielu specjalistów, także w

miejscu zamieszkania, co nie byłoby możliwe w ramach udzielanej im pomocy

przez ośrodki pomocy społecznej.

4. 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.



Efekty osiągnięte w pracy z rodziną

5. Dzięki warsztatom diagnostycznym możliwe było wieloaspektowe określenie

potrzeb danej rodziny.

Ocena realizacji warsztatów diagnostycznych:

 Możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w pracy z osobą/rodziną.
 Wykorzystanie nieznanych metod i narzędzi.
 Budowanie pozytywnych relacji między pracownikami i rodzinami.
 Zauważono, że rodziny podczas warsztatów „otwierały się” i chętnie angażowały

w pracę.
 Wnioski z przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych wpłynęły na tworzenie

dokumentów strategicznych w kilku gminach.



Efekty osiągnięte w pracy z rodziną

6. Uczestnicy badań pozytywnie ocenili Indywidualne Programy Współpracy
(IPW) z rodziną.

Wdrożenie było pomocne przy określaniu potrzeb i celów rodziny.
Zdaniem badanych plany powinny być weryfikowane i ulegać zmianie w zależności
od indywidualnej sytuacji.



Efekty osiągnięte w pracy z osobą/rodziną/grupą

7. Projekty socjalne.

 Zdecydowana większość badanych wyrażała pozytywne opinie na temat
realizowanych projektów socjalnych.

 Badani zwracali także uwagę, iż przez pandemię COVID – 19 niektóre
zaplanowane działania zostały przesunięte w czasie.

 Dzięki wsparciu finansowemu projekty pozwoliły na zapewnienie szerszej
pomocy osobom, rodzinom i grupom.

 Znacznie przyczyniły się do ich aktywizacji (możliwość wyjazdu na turnusy
rehabilitacyjne, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, udział w kursach i
szkoleniach, doskonalenie zawodowe i podjęcie pracy, wizyty studyjne i
integracyjne).



Efekty osiągnięte w pracy z osobą/rodziną/grupą

Projekty socjalne - zdaniem badanych - znacznie przyczyniły się do aktywizacji

beneficjentów poprzez m.in.:

 Rehabilitację osób niepełnosprawnych, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

 Doskonalenie zawodowe, udział w kursach i szkoleniach, podjęcie pracy.

 Wizyty studyjne i integracyjne, wspólne spędzanie czasu wolnego przez

rodziny.

 Działania wspierające rozwój intelektualny i fizyczny dzieci.

 Działania na rzecz poprawy zdrowia czy wsparcie osób w walce z

uzależnieniami.



Czynniki wpływające na efektywność MODELU w zakresie pomagania 
osobom/rodzinom w gminie/powiecie
Badani wymienili szereg czynników m.in.
 Zmiana wizerunku ośrodków pomocy społecznej na taki, gdzie świadczona jest

pomoc nie tylko finansowa.
 Wspólny system wartości członków Zespołu.
 Współpraca instytucji ma charakter innowacyjny oraz wpływa na bardziej

kompleksową diagnozę potrzeb osoby/rodziny, a co za tym idzie efektywniejszą
pomoc i wsparcie.

 Współpraca z innymi instytucjami. Zapoznanie się ze specyfiką pracy tych
instytucji.

 Badani podkreślali rolę animatorów we współpracy MODELEM, szczególnie
pracownika socjalnego jako łącznika.

 Aspekt organizacyjny - możliwość spotkań całego Zespołu z rodziną w jednym
miejscu.

 Oferowane w ramach MODELU środki finansowe pozwoliły na zapewnienie
szerszej pomocy rodzinom.

 Brak nadmiernej dokumentacji pozytywnie wpływa na kooperację we
współpracy MODELEM.



Wnioski
1. MODEL przedstawiano jako skuteczny system współpracy pomiędzy

instytucjami na poziomie wojewódzkim oraz powiatowo-gminnym.
2. MODEL przez znaczą większość badanych, został bardzo wysoko oceniony

dlatego ważne jest kontynuowanie zaproponowanych w nim rozwiązań i
działań.

3. Uczestnicy badań (w znacznej większości) uznali, że zarówno idea PZK i WZK
powinna być kontynuowana poza testowaniem.

4. Zdaniem badanych testowanie MODELU KOOPERACJI przebiegło pomyślnie,
mimo sytuacji spowodowanej pandemią.

5. W gminach biorących udział w testowaniu, nastąpiły trwałe zmiany, w wyniku
których pomiędzy pracownikami poszczególnych instytucji i organizacji
zawiązała się silna współpraca.

6. Na terenie wielu gmin planowane jest powołanie Zespołu, który podejmować
będzie podobną działalność, angażując przy tym różne instytucje.

7. Wskazywano także na zaangażowanie przedstawicieli lokalnych władz.




