
KOOPERACJE  3D –
Model wielosektorowej współpracy 

na rzecz wsparcia osób i rodzin

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020;

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; 

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna



Ogólna koncepcja i założenia Modelu
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SĄDOWNICTWO

Dedykowany gminom miejskim powyżej 20 tys. mieszkańców. 

 specyfika terytorialna

instytucje z minimum dwóch poziomów 
samorządów (gmina i powiat)

 OPS – animator instytucjonalny

 pracownik socjalny – case manager

 aktywne włączenie osoby/rodziny w 
tworzenie indywidualnych programów 
pomocowych 

 partycypacyjny charakter współpracy 
„z”/„na rzecz” wsparcia osób, rodzin 

 podmiotowe traktowanie osób i rodzin



Prowadzenie działań z uwzględnieniem możliwości finansowych
i organizacyjnych realizatorów.

Zasada elastyczności

Możliwość elastycznego podejścia do zadań przypisanych w Modelu
pracownikowi ds. sieci.

Możliwość decyzji, w jakim stopniu wykorzystane zostaną
zaproponowane w Modelu narzędzia i formy pracy oraz dostosowania
ich do potrzeb osób, rodzin czy lokalnych możliwości.

Różnorodność form, jakie mogą przyjmować partnerskie zespoły
kooperacyjne (PZK), np. w zależności od wielkości jednostki
samorządu terytorialnego mogą mieć zasięg ogólny (teren gminy)
lub ograniczony do konkretnego obszaru (np. osiedle, dzielnica).

Możliwość elastycznego doboru metod i narzędzi do ewaluacji,
z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.



Włączanie do współpracy, na jej poszczególnych etapach, różnych
instytucji, specjalistów, osób z kręgu rodziny.

Możliwość pracy w formule ZZK na każdym etapie metodycznego
działania, a także wyjścia z niej i powrotu na każdym etapie na
ścieżkę pracy socjalnej w ramach zasobów OPS.

Możliwość realizacji przez ZZK projektu socjalnego.

Możliwości zmiany metod i technik współpracy w zależności od
wyników ewaluacji, potrzeb i możliwości osób/rodziny w trakcie
współpracy.



Integracja działania z osobami i rodzinami oraz wypracowanie 
mechanizmów współpracy pracowników socjalnych z innymi pracownikami 

OPS oraz pracownikami innych instytucji

Na tym poziomie zostaje powołany zadaniowy zespół kooperacyjny (ZZK)

Zawiązywanie na szczeblu lokalnym sformalizowanych partnerstw

Na tym poziomie zostaje powołany partnerski zespół kooperacyjny (PZK)POZIOM 
WSPÓŁPRACY 

INSTYTUCJONALNEJ

POZIOM 
WSPÓŁPRACY 

PRACOWNICZEJ

POZIOM 
WSPÓŁPRACY 

Z OSOBĄ 
I RODZINĄ

Rozwiązania w zakresie współpracy pracowników socjalnych z osobą 
i rodziną

Na tym poziomie istotna jest indywidualizacja/personalizacja oraz 
dopasowanie lokalnego koszyka usług do faktycznych, indywidualnych 

potrzeb osób/rodzin
Formuła: case management + empowerment + praca na zasobach osoby/rodziny
obejmowanej wsparciem.



• Wstępne rozpoznanie zasobów pomocy 
społecznej - informacje z OZPS.

• Identyfikacja zasobów środowiska lokalnego.

• Wstępna diagnoza współpracy 
międzyorganizacyjnej.

• Diagnoza potrzeb – identyfikacja trudności, 
problemów, barier.

• Gotowość do akceptacji tożsamości 
organizacyjnej (specyfiki prawnej 
i  administracyjnej oraz procedur potencjalnych 
kooperantów).

• Poinformowanie prezydenta miasta/burmistrza 
o potrzebie powołania PZK, uzgodnienie 
warunków inicjatywy i uzyskanie akceptacji.

• Dokonanie analizy przykładów 
„dobrych praktyk” 
kooperacyjnych.

• Ocena współpracy 
międzyresortowej 
i międzysektorowej.

• Zdiagnozowanie charakteru 
relacji z organizacjami 
społecznymi i prywatnymi 
(nierealizującymi zadań 
zleconych przez gminę).

NIEZBĘDNE FAKULTATYWNE

Warunki wdrażania Modelu – poziom instytucjonalny



• Charakterystyka procesów komunikacji 
wewnętrznej w OPS (poziomej 
i pionowej).

• Rozpoznanie zasobów kadrowych.

• Podjęcie w OPS działań informacyjnych 
i edukacyjnych dotyczących Modelu; 
wyposażenie pracowników socjalnych  
w wiedzę o zasobach kooperantów oraz         
o zasadach funkcjonowania 
i korzystania z lokalnego koszyka usług.

• Przygotowanie niezbędnych druków 
i narzędzi.

• Opracowanie procedury obiegu 
informacji i komunikacji.

• Przeprowadzenie analizy intensywności 
różnych form współpracy wewnętrznej 
w OPS. 

• Zapewnienie warunków techniczno-
organizacyjnych do wdrażania Modelu 
w OPS (m.in. poprawa wyposażenia, 
łączności internetowej dostępu do baz 
danych, itp. ).

• Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych kadry poprzez szkolenia 
metodyczne, superwizję.

NIEZBĘDNE FAKULTATYWNE

Poziom współpracy pracowniczej



6. Podmioty 
istotne dla 
realizacji 

Modelu – relacje 

I. Podmioty 
uczestniczące 
w realizacji zadań.

II. Podmioty istotne 
w procesie 
implementacji.

III. Podmioty istotne 
dla powodzenia 
koncepcji.



• Poinformowanie o prezydenta miasta/burmistrza 
potrzebie powołania PZK, uzgodnienie warunków 
inicjatywy, uzyskanie upoważnienia do 
podejmowania działań.

• Przygotowanie ośrodka do wdrożenia Modelu.

• Określenie stopnia, poziomu i celowości udziału 
poszczególnych instytucji w PZK.

• Zgłoszenie do centrali regionalnej (ROPS) faktu 
podjęcia działań, w tym ewentualnie potrzeby 
wsparcia.

• Zaproszenie potencjalnych partnerów do 
współpracy i zorganizowanie spotkania inicjującego 
PZK.

• Powołanie PZK.

• Koordynowanie pracy PZK.

• Koordynowanie współpracy 
OPS z innymi podmiotami.

• Pełnienie funkcji mediatora 
i doradcy wobec 
kooperujących instytucji.

INICJATOR POWOŁANIA PZK –
animator instytucjonalny

LIDER PZK

Rola OPS



• Włączenie specjalistów z powiatu 
w struktury PZK i ZZK.

• Udostępnienie zasobów/baz danych, 
które będą znaczące dla pracy 
zespołów i mogą zasilić lokalny koszyk 
usług.

• Ułatwianie dostępu do instytucji 
powiatowych działających w obszarze 
włączenia społecznego, których 
funkcje będą przydatne w kooperacji.

• Współpraca przy przygotowaniu 
diagnozy zasobów i potrzeb środowiska 
lokalnego.

• Udział w pracach PZK i ZZK.

• Udzielanie informacji o prawach 
i uprawnieniach oraz możliwościach 
korzystania z lokalnego koszyka usług.

• Udostępnienie usług PCPR (kooperant 
strategiczny).

• Doradztwo metodyczne dla kierowników 
i pracowników JOPS z terenu powiatu 
(w uzgodnieniu z gminami).

POWIAT PCPR

Powiat i PCPR



Zadania na 
etapie:

•inicjowania PZK
•działania PZK
•ewaluacji PZK

ROPS



Partnerskie zespoły kooperacyjne (PZK)                                      
i ich rola w budowaniu przestrzeni współpracy

Partnerski zespół kooperacyjny (PZK) - sformalizowane, 
międzysektorowe, międzyresortowe i międzyorganizacyjne 

partnerstwo działających w środowisku lokalnym instytucji, 
istotnych dla realizacji działań na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Udział w partnerstwie wynika z woli współpracy poszczególnych kooperantów.



Cele PZK

Cel główny: takie zintegrowanie działań podmiotów funkcjonujących
w danym środowisku lokalnym, by współpracowały w celu osiągnięcia
maksymalnie efektywnego wsparcia osób i rodzin, przy optymalnym
wykorzystaniu dostępnych zasobów tego środowiska.

Zawiązanie i koordynacja współpracy  instytucji  z podstawowych obszarów 
kooperacji.

Stworzenie warunków do inicjowania i działania ZZK.

Podnoszenie poziomu wiedzy członków PZK i ZZK.

Podnoszenie jakości i skuteczności kooperacji na rzecz wsparcia/pomocy 
osobom i rodzinom.



Warunek konieczny:  posiadanie
przez przedstawiciela animatora 
instytucjonalnego (OPS) 
upoważnienia prezydenta miasta 
/burmistrza do podjęcia działań.

Tworzenie i funkcjonowanie PZK wspiera pracownik ds. sieci – to osoba
pełniąca funkcje kierownicze w OPS, pracownik socjalny lub inna osoba
posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
realizująca zadania ośrodka w procesie tworzenia, prowadzenia i zarządzania
partnerskim zespołem kooperacyjnym (PZK).

Budowanie PZK

Zadania pracownika ds. sieci:

wspiera zawiązywanie i funkcjonowanie PZK
jest łącznikiem pomiędzy PZK i ZZK
wspiera ZZK



ETAP 1

INICJACJA 
PARTNERSTWA

ETAP 3

PODEJMOWANIE 
DZIAŁAŃ

ETAP 2

PLANOWANIE 
DZIAŁAŃ
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1. Przygotowanie do 
powołania PZK.

2. Poinformowanie 
ROPS.

3. Organizacja spotkania 
inicjującego.

4. Spotkanie inicjujące.

5. Budowa lokalnego 
koszyka usług.

6. Przygotowanie do 
spotkania 
formalizującego PZK.

Okresowy plan 
działań wraz z 

harmonogramem

1. Działania skupione 
wokół zasobów:
-diagnoza,
-uzupełnianie,
-aktualizacja wiedzy.
2. Działania 
informacyjne, 
konsultacyjne, 
monitorujące:  
-informowanie 
w instytucjach 
kooperujących,
-informowanie
i promocja 
w środowisku,
-konsultacje (PZK, ZZK)
i szkolenia (PZK),
-zarządzanie PZK.



Lokalny koszyk usług

• Lokalny koszyk usług – to usługi oferowane 
osobom, rodzinom i grupom społecznym 
przez poszczególne, kooperujące na 
poziomie lokalnym instytucje. 

• Lokalny koszyk usług jest podstawą 
tworzenia indywidualnych koszyków usług.

• Lokalny koszyk usług jest aktualizowany.



Wsparcie osób i rodzin w ramach zadaniowych zespołów 
kooperacyjnych (ZZK)

Zadaniowy zespół kooperacyjny (ZZK) – pracownicy instytucji
i podmiotów zaangażowanych we współpracę w ramach PZK,
którzy wspólnie, za zgodą osoby/rodziny podejmują działania
w celu poprawy jej sytuacji życiowej i zaspokojenia
zdiagnozowanych potrzeb.

W spotkaniach ZZK uczestniczy osoba, rodzina lub 
w szczególnych sytuacjach jej przedstawiciel.



Cel główny ZZK: Udzielenie pomocy osobie 
lub rodzinie poprzez zwiększenie efektywności współpracy

Zwiększenie skuteczności 
i dostępności oferowanej pomocy dla 
osób/rodzin wymagających wsparcia 

(zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami) 

Zwiększenie skuteczności 
koordynacji podejmowanych 

działań z osobą/
rodziną

Wzmocnienie poczucia 
podmiotowości osób/ rodzin 

poprzez włączenie ich w prace 
ZZK

Zapewnienie aktywnego udziału 
osoby/rodziny 

w procesie rozpoznania własnej sytuacji, 
posiadanych zasobów i ograniczeń, oceny 
sytuacji, planowania i realizacji działań, 
zmierzających do poprawy ich sytuacji

Poprawa adekwatności, jakości, 
skuteczności, efektywności i 

użyteczności świadczonych usług 
społecznych oraz zapewnienie 
ich ciągłości i kompleksowości

Cele 
szczegółowe 

ZZK



ETAP 1

ROZPOZNANIE POTRZEBY PRACY SOCJALNEJ

Z OSOBĄ LUB RODZINĄ W OPARCIU O ZASOBY

ZADANIOWEGO ZESPOŁU KOOPERACYJNEGO

1.1. Identyfikacja sytuacji 
rodzącej potrzebę powołania 

ZZK

ETAP 2

DIAGNOZA, PLANOWANIE I REALIZACJA

WSPARCIA W RAMACH ZADANIOWEGO

ZESPOŁU KOOPERACYJNEGO

1.2. Podjęcie decyzji 
o powołaniu ZZK

2.1. Pierwsze spotkanie ZZK

2.2. Kolejne spotkania ZZK

2.3. Zakończenie pracy z  
osobą i rodziną w ramach ZZK 

Przesłanki do zawieszenia ZZK oraz 

przesłanki powrotu do pracy 

w formule ZZK

Monitorowanie sytuacji 

osoby i rodziny po 

zakończeniu wsparcia
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1. Zgłoszenie potrzeby 
pomocy przez osobę lub 
rodzinę.
2. Nawiązanie relacji 
pomocowej.
3. Przeprowadzenie 
wywiadu 
środowiskowego –
diagnoza wstępna.
4. Przesłanki wyboru 
pracy z osobą lub rodziną 
w ramach ZZK.
5. Propozycja wsparcia 
i pomocy osoby lub 
rodziny z wykorzystaniem 
zasobów ZZK .
6. Uzyskanie zgody 
osoby/rodziny.

1. Procedura powoływania 
ZZK: decyzja o powołaniu,
ustalenie partnerów 
i zaproszenie ich do 
współpracy, spotkanie 
konsultacyjne, 
przygotowanie wstępnego 
planu współdziałania 
pracowników. 

2. Zaproszenie partnerów 
oraz osoby lub rodziny na 
pierwsze spotkanie ZZK.

Decyzja o powołaniu ZZK może 

zostać podjęta na każdym etapie 

pracy z osobą lub rodziną
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Powoływanie i funkcjonowanie ZZK



INDYWIDUALNY KOSZYK USŁUG

•Indywidualny koszyk usług – to opracowany przez
członków ZZK zbiór usług specjalnie dobranych
(z dostępnej bazy usług) dla konkretnej osoby lub
rodziny, dostosowany do jej zdiagnozowanych potrzeb
i możliwości ich zaspokojenia.

•Podstawą tworzenia indywidualnych koszyków usług 
jest lokalny koszyk usług.

Tworzenie indywidualnego koszyka usług:

•Pracownik socjalny korzystając z lokalnego koszyka usług wspólnie z osobą/rodziną
może ustalić listę instytucji oferujących niezbędne usługi do zaspokojenia potrzeb
osoby/rodziny (dostępność i warunki skorzystania z usługi) oraz specjalistów
niezbędnych do pracy w ZZK,

•Indywidualny koszyk usług stanowi podstawę działań realizowanych przez pracownika
socjalnego, w tym tworzenia indywidualnego planu współpracy podczas spotkań ZZK
przy udziale osoby/rodziny.



PZK

Monitoring efektów współpracy 
odbywa się na bieżąco, co pozwala 
skorygować odchylenia od stanu 

uzgodnionego lub docelowego. Jego 
prowadzenie konieczne jest na 

wszystkich etapach funkcjonowania 
PZK.

Cel główny ewaluacji działalności PZK to 
ocena stopnia integracji działań

instytucji funkcjonujących w danym 
środowisku lokalnym i jej wpływu na 

skuteczność wsparcia osób i rodzin, w 
tym dostępność do zasobów danego 

środowiska.

ZZK

Monitoring efektów współpracy 
odbywa się na bieżąco, co pozwala 

stwierdzić, czy stosowane są 
optymalne rozwiązania i podjęte 

właściwe decyzje. Pozwala 
skoordynować kolejne działania tak, by 

jak najlepiej wykorzystywać  środki, 
będące w dyspozycji pomocy społecznej 

i innych resortów.

Cel główny ewaluacji to ocena 
efektywności i skuteczności pomocy 

osobom/rodzinie poprzez zwiększenia 
stopnia integracji działań instytucji 

funkcjonujących w danym środowisku 
lokalnym i ich zasobów.

Monitoring i ewaluacja w Modelu



Powstają uzgodnione, sformalizowane
i stabilnie obecne w środowisku 
lokalnym praktyki kooperacyjne 
instytucji świadczących usługi 
społeczne.

Usługi społeczne trafiają do 
potrzebujących, nie są rozproszone, są 
skoordynowane, nie są sprzeczne 
wobec siebie i nie dublują się.

Zaspokojenie potrzeb osób/rodzin/ 
grup społecznych poprzez włączenie 
ich w sieć współpracy, opartą 
o zidentyfikowane zasoby własne oraz 
społeczności lokalnej, przy 
wykorzystaniu podejścia 
empowerment.

Pracownik socjalny nie jest obciążony 
koniecznością każdorazowego 
budowana dostępu do instytucji 
świadczących potrzebne usługi 
i rozpoznawaniem warunków 
korzystania   z niej.


