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W trakcie konferencji z udziałem instytucji pomocy społecznej województwa małopolskiego„ Na drodze 

do skutecznych i efektywnych działań/rozwiązań. Podejście strategiczne w pomocy społecznej”, która 

odbyła się w Krakowie w dniu 6.12.2017r przeprowadzony został panel dyskusyjny dotyczący Budowania 

sieci współpracy na rzecz realizacji celów strategicznych. Celem panelu było zebranie opinii 

przedstawicieli instytucji pomocy społecznej oraz wymiana doświadczeń  w zakresie współpracy 

sektorowej oraz międzysektorowej instytucji i organizacji lokalnych działających w obszarze pomocy i 

integracji społecznej. 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy lokalnej, w 

rozwiązywaniu problemów swoich podopiecznych oraz w bieżącej działalności instytucji. Omawiane 

przykłady dotyczyły bardzo różnych obszarów i zakresów współpracy : 

1. Działania rzecznicze -występowanie OPS w imieniu swoich podopiecznych w kontaktach z 

Zakładem Budynków Komunalnych   w sprawach związanych z planowaniem i realizacją remontu 

budynków socjalnych, załatwieniem spraw formalnych, pozyskaniem finansowania remontu oraz 

angażowaniem podopiecznych w realizację prac remontowych. 

OPS był inspiratorem i koordynatorem procesu zmiany – przeprowadzenia remontu budynków. 

Jednocześnie zaangażowanie OPS jako instytucji publicznej było gwarantem powodzenia zmiany, 

pozwoliło na przełamanie oporów w rozwiązaniu palącego problemu  mieszkaniowego zarówno 

po stronie podopiecznych jak i pracowników ZBK.  

2. Działania animacyjne OPS w zakresie lokalnej sieci współpracy poprzez zapraszanie lokalnych 

instytucji ( rada dzielnicy, straż miejska, szkoła, organizacje pozarządowe) do planowania i 

realizacji nowych wspólnych działań na rzecz mieszkańców bloków socjalnych. W trakcie 

wspólnych spotkań przedstawicieli różnych instytucji ( „Branch”) omawiano potrzeby 

mieszkańców, dotychczasowe osiągnięcia, określono możliwości zaangażowania poszczególnych 

instytucji, udostępniania zasobów np. kadrowych  ( staż miejska), lokalowych ( szkoła) do realizacji 

spotkań, zajęć dla różnych grup  mieszkańców. 

3. Kierowanie podopiecznych OPS do lokalnych instytucji współpracujących w celu aktywizacji 

społeczno- zawodowej ( np. do CIS), w celu odpracowania długu (do Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Mieszkaniowej), w  zakresie udzielenia pomocy materialnej, żywnościowej np. Caritas, kościół. 

Współpraca ta ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia, jak najlepiej dopasowanego do 

potrzeb osób, pomoc instytucjonalną w rozwiazywaniu bieżących problemów. 

4. Udział OPS w nadzorowaniu realizacji zadań zleconych przez samorząd lokalny w procedurze 

konkursowej  – udział w nadzorowaniu pracy placówek wsparcia dziennego dla dzieci 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe poprzez m. innymi udział w pracy zespołów oceny 

dziecka, w pracach zespołu oceniającego/zatwierdzającego wybór realizatora zadania 

publicznego. 

5. Prowadzenie działań edukacyjnych pracowników OPS dla społeczności lokalnej, 

uwrażliwiających na rozwiązanie ważnych problemów społecznych np.  współpraca ze szkołami w 



zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy poprzez wspólną organizację i przeprowadzenia 

warsztatów dla uczniów, spotkań dla nauczycieli i kadry szkół dotyczących zjawiska przemocy. 

Działania edukacyjne prowadzone są również  w formie spotkań zespołu ds. działań lokalnych. 

6. Poszerzanie oferty DPS/WTZ dla uczestników i społeczności lokalnej poprzez zapraszanie do 

współpracy szkół, organizacji pozarządowych, osób indywidualnych, studentów -wolontariuszy. 

Efektem takiej współpracy są np. : wspólnie planowane i realizowane projekty, przedsięwzięcia 

artystyczne (występy zespołów, grup), imprezy sportowe z udziałem mieszkańców DPS, festyny 

lokalne, występy i wizyty uczestników WTZ w szkołach, wizyty uczniów w WTZ i i udział uczniów w 

pokazach zajęć praktycznych.   

7. Poszerzanie oferty i dostępności specjalistów dla podopiecznych OPS/DPS poprzez współpracę z 

lokalnymi instytucjami np. Centrum Wspierania Rodzin. 

8. Inspirowanie wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych dla różnych grup osób np. współpraca z 

ośrodkami kościelnymi w zakresie organizacji wydarzeń i przedsięwzięć skierowanych do dzieci. 

Wnioski: 

Dyskusja w trakcie Panelu zakończyła się  podsumowaniem poprzez odpowiedź na pytanie  Jak można 

zachęcać do współpracy lokalnej? Uczestnicy panelu potwierdzili że dla skutecznego budowania sieci 

współpracy  kluczowe są następujące działania:  

 dla inicjowania i  funkcjonowania sieci współpracy kluczowe znaczenie ma autorytet instytucji 

publicznej i budowanie  współpracy  na tym autorytecie, na zaufaniu do instytucji publicznej  

jakim jest np. OPS, DPS 

 podstawą budowania sieci współpracy są wspólne spotkania, warsztaty dla przedstawicieli 

instytucji i organizacji reprezentujących różne sektory i branże np. spotkania dotyczące 

badania potrzeb, rozwiązywania problemów lokalnych. Spotkania i warsztaty to miejsce 

kontaktów nieformalnych dla przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, miejsce 

wypowiedzenia swoich potrzeb 

 dla nawiązania współpracy lokalnej pomiędzy instytucjami ważnym czynnikiem przybliżającym 

do tej współpracy jest chwalenie się swoimi sukcesami, pokazywanie innym instytucjom 

naszych osiągnięć i mocnych stron, zasobów 

 inicjatorzy/liderzy sieci współpracy powinni pokazywać innym ludziom/instytucjom w czym 

mogą być one pomocne, jakie są ich mocne strony, jaka może być ich rola w obszarze 

rozwiązywania problemów społecznych 

 inicjatorzy/liderzy sieci współpracy powinni pokazywać innym ludziom/instytucjom  ich 

korzyści z zaangażowania we współpracę lokalną w obszarze rozwiązywania problemów 

społecznych 

 kluczowym warunkiem zarówno inicjowania sieci współpracy jak i podtrzymywania i 

stymulowania  tej współpracy jest rzetelne informowanie o wszystkich prowadzonych 

działaniach i planach oraz  

 podtrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi zaangażowanymi instytucjami/ osobami. W 

kontaktach tych bardzo ważne jest udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej o wkładzie 

pracy,  zaangażowaniu i roli tego zaangażowania  dla realizacji wspólnych celów. 

 


