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Oś priorytetowa II  

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

Celem Projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej 
współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” jest zwiększenie 
kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami 
pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk 
sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia 
społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego zwalczania.  



Konieczność współpracy… 
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Nazywanie… 
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Lokalizowanie… 
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Odnoszenie… 
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Ogniskowanie… 
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Specjalizacja vs scalanie… 
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Człowiek „niepasujący”… 
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Komplementarność obszarów specjalizacji oraz 
prowadzenia dialogów międzyinstytucjonalnych  
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Specyfika dialogów międzyinstytucjonalnych 
 

Samozarządzanie…  
 
Dążenie do pełni… 
 
Elastyczne formułowanie celu…  
 
 





„KOOPERACJE 3D –  
model wielosektorowej współpracy  
na rzecz wsparcia osób i rodzin”  
 



Metodyka pracy socjalnej w 3D 
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Praca socjalna – to działalność zawodowa, mająca na celu pomoc 
osobom, rodzinom i grupom społecznym we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, 
poprzez współtworzenie usług społecznych i optymalizację ich 
dostarczania, dla których podstawą jest współpraca pracownika 
socjalnego:  
1) z osobami, rodzinami oraz grupami korzystającymi  
z pomocy społecznej oraz  
2) z członkami zadaniowych zespołów kooperacyjnych, wspieranych 
bezpośrednio przez pracownika ds. sieci oraz pośrednio przez  
partnerskie zespoły kooperacyjne. 
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Zasady kontaktu i współpracy z osobą/rodziną: 
 
Statyczne (strukturalne) Dynamiczne (procesualne) 

1. Zgoda 
2. Skupienie  
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1. Bliski dystans 
2. Uważność 
3. Respekt 
4. Nieosądzanie  
5. Indywidualizacja  
 



Metodyka pracy socjalnej w 3D 
 
 
Partnerskie Zespoły Kooperacyjne  
Współpraca vs. interwencja  
Dialog vs. orientacja na cel 
Samostanowienie vs. przymus 
   

Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne  
Zasoby osoby rodziny vs. „patologia”  
Współtworzenie usługi vs. dostarczanie usługi 
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Partnerskie Zespoły Kooperacyjne  
1. Współpraca 
2. Dialog  
3. Samostanowienie 
   

Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne  
4. Zasoby osoby rodziny 
5. Współtworzenie usługi 
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Partnerskie Zespoły Kooperacyjne  
1. Współpraca - więź 
2. Dialog – przepływ znaczeń, nowe konteksty 
3. Samostanowienie – autonomia „do” i „od” 
   

Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne  
4. Zasoby osoby rodziny  
5. Współtworzenie usługi 
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Sens pracy socjalnej:  
 

• spójność podejmowanych oddziaływań, 

• rozpoznawanie nowych zasobów i możliwych usług 

• poprawa komunikacji, 

• doprecyzowanie specyfiki oraz kierunków działań,  

• wzrost samostanowienia osoby i rodziny.  
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2.Stanowisko organizatora społeczności lokalnej 
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3.Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej, wyodrębniona komórka realizująca 
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…, a Centrum Usług Społecznych: ? 
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…, a Centrum Usług Społecznych: ? 
 
       Posiedzenie Komitetu Sterującego  
oraz Zespołu ds. Modelu 
 

 




