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WPROWADZENIE1. 
Niniejszy raport stanowi prezentację wyników badania „Współpraca instytucji pomocy społecznej  
z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem 
rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej”. Badanie to było realizowane przez 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) we współpracy z obserwatoriami integracji społecznej 
(OIS) działającymi w 12 województwach w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz 
aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Koncepcję badawczą, w tym pytania badawcze oraz narzędzie badawcze opracowano w ramach cyklu 
spotkań przedstawicieli OIS zorganizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w pierwszej 
połowie 2014 roku. 

Głównym źródłem informacji wykorzystanym do opracowania niniejszego raportu była ankieta 
skierowana do pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. 
Dodatkowo zebrane w trakcie badania informacje uzupełniono danymi pochodzącymi, m.in. 
z formularzy OZPS - edycja 2013/2014, bazy danych organizacji pozarządowych dostępnej na stronie 
internetowej www.ngo.pl,1 a także Banku Danych Lokalnych GUS.2

W raporcie ujęto informacje dotyczące w szczególności: instytucji, z którymi w 2013 roku współpracowały 
badane jednostki, problemów społecznych, które najczęściej były wspólnie rozwiązywane, form 
współdziałania oraz czynników mających wpływ na zakres prowadzonego współdziałania. Ponadto,  
w opracowaniu uwzględniono zagadnienia oceny skuteczności działań podejmowanych w ramach 
współpracy z poszczególnymi rodzajami instytucji.

Wiedza na temat współpracy instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami zajmującymi się 
pomocą i wsparciem rodzin stanowi ważny element w procesie wytyczania kierunków dalszego rozwoju 
systemu pomocy i integracji społecznej. Autorzy niniejszego opracowania – dziękując ośrodkom 
pomocy społecznej oraz powiatowym centrom pomocy rodzinie, które wzięły udział w badaniu – mają 
nadzieję, że okaże się ono źródłem informacji pomocnym w realizacji powyższego celu.

Czym jest współpraca?1.1. 

Pojęcie współpracy rozumiane jest w różny sposób. Według W. Okonia współpraca jest „współdziałaniem 
ze sobą jednostek lub grup ludzi wykonujących swoje cząstkowe zadania, aby osiągnąć jakiś wspólny 
cel; opiera się na wzajemnym zaufaniu i lojalności oraz na podporządkowaniu się celowi, należycie 
uświadomionemu sobie przez wszystkie jednostki lub grupy”.3 Natomiast Słownik PWN współpracę 
określa jako „działalność prowadzoną wspólnie przez jakieś osoby, instytucje lub państwo”.4

Aby podjęta współpraca przebiegała prawidłowo niezbędne jest określenie tego, w jakiej formie 
będą podjęte działania, do jakiego obszaru tematycznego się odnoszą, a także prawne aspekty 
współdziałania określone w poszczególnych ustawach. Mając na uwadze zakres tematyczny niniejszego 
badania dotyczącego współpracy międzyinstytucjonalnej do ustaw tych należą w szczególności: ustawa  

1 http://bazy.ngo.pl/ , [dostęp:  15.07.2014 r.].
2 http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, [dostęp:  25.07.2014 r.].
3 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996, s. 318.
4 Słownik PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/wsp%C3%B3%C5%82praca, [dostęp: 25.06.2014r.].
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie5, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej6, ustawa o pomocy społecznej7, ustawa o zatrudnieniu socjalnym8, ustawa  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy9 oraz ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych10.

Formy współpracy.1.2 

Współpraca powinna przejawiać różne formy. Najczęściej są to:
działania informacyjne i promocyjne dla osób wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem •	
społecznym,
realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych projektach finansowanych z funduszy unijnych,•	
realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych programach aktywności lokalnej,•	
szkolenia pracowników,•	
działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,•	
prowadzenie zintegrowanych baz danych,•	
wymiana informacji i doświadczeń,•	
prowadzenie analiz/badań wybranych problemów społecznych.•	

Tematyka problemów podejmowanych podczas współpracy.1.3 

Poszczególne instytucje oraz trzeci sektor podejmują działania w obszarach:
przemocy w rodzinie,•	
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,•	
ubóstwa,•	
bezrobocia,•	
niepełnosprawności,•	
uzależnienia (alkohol, narkotyki),•	
sieroctwa,•	
bezdomności,•	
długotrwałej i ciężkiej choroby,•	
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi oraz macierzyństwa i wielodzietności,•	
trudności w integracji cudzoziemców,•	
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,•	
zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych,•	
klęsk żywiołowych, ekologicznych. •	 11

5    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.  
       1536 z późn. zm.).
6 Ustawa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135  
       z  późn. zm.
7     Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.)
8     Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym(Dz. U. 2003, Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.)   
9        Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( dz.u. 2004 nr 99 poz. 1001, z późn. zm.)
10   Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. tekst  
       opracowano na podstawie: (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 
       1707, z 2012 r. poz. 986, 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014 r. poz. 598, 877).
11   Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.



5

Wprowadzenie

Pozytywne strony podejmowania współpracy.1.4. 
Czynniki, które wpływają na przebieg podjętej współpracy z instytucjami lub organizacjami 
pozarządowymi:

sprawny i właściwy przepływ informacji,•	
kompetentni pracownicy,•	
znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje,•	
dyspozycyjność i szybkość reakcji,•	
konsekwencja i skuteczność w działaniu,•	
bliskie sąsiedztwo współpracujących instytucji,•	
określenie wspólnych celów dla współpracujących instytucji i organizacji w dokumentach •	
(np. w programach, bądź strategiach) przyjmowanych przez samorządy wszystkich szczebli,
kształt tematycznych ustaw wymienionych w punkcie 3.1.•	

Korzyści jakie wynikają z podjętej współpracy między poszczególnymi jednostkami, instytucjami  
i trzecim sektorem:

sprawniejsze załatwianie spraw,•	
integracja działań pomocowych na rzecz rozwiązania konkretnego problemu - zwiększenie •	
skuteczności pomocy,
dostęp do wypracowanych standardów,•	
wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami,•	
zwiększenie kontroli społecznej nad działaniami pomocowymi prowadzonymi przez podmioty •	
życia publicznego,
formalne i merytoryczne zbliżenie do siebie instytucji, których współpraca nabiera szczególnego •	
znaczenia w sytuacji, gdy pogłębiony zostanie proces deinstytucjonalizacji systemu pomocowego.

Przeszkody towarzyszące we współpracy z innymi instytucjami.1.5. 
Podczas każdej współpracy możliwe jest wystąpienie przeszkód, które wpływają na jej jakość. Wiązać 
się to może z:

brakiem społecznej akceptacji i przyzwolenia na stosowane formy i wielkość udzielanej •	
pomocy,
brakiem odpowiednio przygotowanych wolontariuszy,•	
niewystarczającym przepływem informacji,•	
niewystarczającą znajomością zadań realizowanych przez inne instytucje,•	
dużą ilością formalności koniecznych do podjęcia współpracy,•	
niespójnymi i nieprecyzyjnymi przepisami prawnymi,•	
konfliktami•	  interpersonalnymi,
presją czasu i różnymi godzinami pracy,•	
nadmiarem obowiązków,•	
niechęcią do współpracy ze strony innych instytucji,•	
niewystarczającą liczbą instytucji wspierających rodzinę,•	
brakiem środków finansowych, bądź niedostateczna ich ilością, na zakup podstawowych •	
materiałów biurowych, pokryciem kosztów transportu (bilety), łączności (telefony 
i wynagrodzenia dla osób aktywnie uczestniczących w działaniach pomocowych).
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Instytucje działające na terenie gmin, powiatów i województw w zakresie pomocy 1.6. 
i wsparcia rodzin.
Do instytucji działających na terenie gmin, powiatów i województw w zakresie pomocy i wsparcia 
rodzin należą:

miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej,•	
powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie,•	
ośrodki wsparcia, w tym dzienny dom pomocy, środowiskowy dom samopomocy, klub •	
samopomocy, noclegownie, jadłodajnie,
ośrodki interwencji kryzysowej,•	
uniwersytety trzeciego wieku,•	
warsztaty terapii zajęciowej,•	
podmioty ekonomii społecznej, w tym KIS, CIS, spółdzielnie socjalne, ZAZ,•	
Policja, w tym policyjna izba dziecka,•	
organizacje pozarządowe – działające w obszarze pomocy społecznej,•	
placówki szkolne, wychowawcze, opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne  •	
oraz kuratorium oświaty,
placówki wsparcia dziennego,•	
sądy rodzinne, w tym kuratorska służba sądowa,•	
ośrodki kultury,•	
gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,•	
kościoły, związki wyznaniowe,•	
placówki ochrony zdrowia,•	
ośrodki adopcyjne,•	
urzędy pracy,•	
służba więzienna,•	

Uregulowania prawne dotyczące współpracy1.7. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie  
z art.1. ust.1 reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych 
oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, uzyskiwania  
przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji 
pożytku publicznego, sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego, 
a także tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego. Ustawa reguluje również 
warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy  oraz korzystania z tych świadczeń.12

Nawiązując do współpracy instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami należy odnieść się 
również do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z ustawy wynika, że obowiązek 
wspierania rodziny spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji 
rządowej, które to realizują ten obowiązek, między innymi we współpracy ze środowiskiem lokalnym, 
sądami, Policją, podmiotami oświaty i leczniczymi, kościołami czy organizacjami społecznymi.  
Poza tym, zgodnie z art.15. ust. 1 do zadań asystenta rodziny należy współpraca z jednostkami administracji 
rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  
i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.13

12  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, z art. 17 ust. 2, pkt 5 do zadań 
własnych gminy należy, między innymi, współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie 
upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji 
o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Istotną rolę pełni tu dobranie partnera trzeciego 
sektora. „Dobrze dobrany partner pomoże w kwestiach, w których Urząd nie jest kompetentny bądź 
nie posiada doświadczenia”.14 Natomiast do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności 
współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii 
i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa (art. 119. ust. 7. ustawy 
o pomocy społecznej). Na podstawie art. 120. ust. 1 i 3 pracowników socjalnych mogą również 
zatrudniać inne instytucje, a w szczególności jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudniania 
i przeciwdziałania bezrobociu, szpitale, zakłady karne, do wykonywania zadań tych jednostek w zakresie 
pomocy społecznej oraz zatrudniani przez podmioty realizujące zadania określone w przepisach 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.15 

Społeczną płaszczyznę współpracy stwarza ustawa dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. 2003, Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.). Punktem wyjścia może być art. 3 , ust. 2, 
który w odniesieniu do prawa powoływania centrów integracji społecznej na jednakowym poziomie 
znaczeniowym stawia jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, 
poz. 887), z zastrzeżeniem, że w przypadku spółdzielni socjalnych Centrum mogą tworzyć spółdzielnie 
zakładane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) 
– zwane dalej „instytucjami tworzącymi”. Szczególnym wyrazem konieczności prowadzenia współpracy 
pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych jest art. 
12, ust. 2 w/w ustawy, który zobowiązuje Centrum Integracji Społecznej do opiniowania kandydata 
przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania  
lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego (rodzinnego).

Art. 108, ust 1 pkt 40 i 41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001), daje szczególnie duże możliwości na prowadzenie współpracy 
pomiędzy podmiotami tworzącymi centra integracji społecznej, spółdzielnie socjalne, a powiatowymi 
urzędami pracy. Jak widzimy centra integracji społecznej oraz spółdzielnie socjalne są tymi instytucjami, 
które wymuszają na różnych podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej współpracę 
i jednocześnie integrują siły organizacyjne i zwiększają możliwości finansowe niezbędne do rozwiązania 
danego problemu bądź kwestii społecznej. 

Szczególnym dokumentem, który stwarza możliwości współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych, 
które bywają również klientami pomocy społecznej jest uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”. Zawiera ona katalog dziesięciu praw osób 
niepełnosprawnych określający priorytetowe obszary dla polityki państwa, m.in. w zakresie lecznictwa, 
edukacji, zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia, udziału w życiu publicznym oraz zapobiegania 
 
14  M. Jarzyna, Projekty partnerskie realizowane w ramach funduszy unijnych,[w:] Podmioty Ekonomii Społecznej. Różne 
      formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, red. I. Gosk, A. Pyrka, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 
      Warszawa 2008, s.10.
15 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
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dyskryminacji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. (…). Kartę 
Praw Osób Niepełnosprawnych – mimo, że nie posiada mocy prawnej – należy traktować jako swego 
rodzaju standardowy kierunek w zakresie realizacji przez instytucje publiczne i niepubliczne różnych 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przede wszystkim zmierzających do stwarzania osobom 
niepełnosprawnym coraz pełniejszych możliwości w korzystaniu z przysługujących im praw.16. Natomiast 
przykładem obowiązku ustawowego prowadzenia współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych 
jaki nałożono na instytucje samorządowe może być art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych17. Według 
powyższego artykułu  „Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako 
bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług  
lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.5)), zwanej dalej 
„ustawą o promocji”.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi1.8. 

Działalność trzeciego sektora w społeczności lokalnej odgrywa bardzo ważną rolę. Pozwala osobom 
najbardziej zaangażowanym w życie lokalnej społeczności podjąć działania na jej korzyść. Współpracę 
jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zdarza się jednak, że współpraca 
nie przebiega we właściwy sposób. Głównych przeszkód należy doszukiwać się w braku wiedzy oraz 
zaufania. Podjęta współpraca pozwala efektywnie zaspakajać potrzeby wszystkie dziedziny życia 
lokalnego środowiska.

Mając na uwadze zasady obowiązujące przy obopólnej współpracy, za najważniejsze uważa się:

pomocniczość, która wraz z suwerennością uznaje odrębność zorganizowanych wspólnot •	
lokalnych, które posiadają prawo do samodzielnego definiowania i przezwyciężania barier;
partnerstwo, w którym organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą i przepisami prawnymi •	
rozpoznają oraz określają problemy społeczne, sporządzają plan oraz metody ich rozwiązania, 
a także biorą udział w realizowaniu zadań publicznych;
efektywność, która istotna jest przy zlecaniu zadań publicznych trzeciemu sektorowi  •	
przez organy administracji publicznej. Przy czym należy pamiętać o uczciwej konkurencji oraz 
o ustawie o finansach publicznych;
jawność dotyczy informowania organizacji pozarządowych o zamiarach, celach i środkach •	
przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych. Umieszczane informacje odnośnie 
konkursów muszą ukazywać się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).18 

16 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień 
      uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, s.3.
17 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. tekst 
      opracowano na (cyt.).
18 Zasady tworzenia programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi  
      oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
       i o wolontariacie. Metodologia i zalecenia, Warszawa 2004, s. 5-6. 
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Współpraca z trzecim sektorem może przybrać formę finansową, bądź pozafinansową. Pierwsza forma 
– finansowa – dotyczy realizacji zadań publicznych przez trzeci sektor. Zadania te mają postać:

powierzania, tzn. zlecenia zadania publicznego łącznie z udzieleniem dotacji na sfinansowanie •	
jego realizacji;
wspierania, czyli zlecenia zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania jego •	
realizacji;
inicjatywy lokalnej,•	
umowy partnerstwa wynikającej z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.•	 19

Druga forma – pozafinansowa odnosi się głównie do:
wzajemnej wymiany informacji o planowanych kierunkach działalności między administracją •	
publiczną a organizacjami pozarządowymi. Do narzędzi, które służą wzajemnemu 
informowaniu należą, m.in. tablice ogłoszeniowe, Biuletyny Informacji Publicznej, lokalna 
prasa czy strona internetowa. Wymiana informacji odbywa się również poprzez osobiste 
spotkania przedstawicieli trzeciego sektora i administracji;
konsultacji z trzecim sektorem projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących •	
jego działalności statutowej;
konsultacji projektów aktów normatywnych odnośnie sfery pożytku publicznego z radami •	
pożytku publicznego;
powoływania wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, w skład których wchodzą •	
przedstawiciele trzeciego sektora i jednostek.

Zlecanie zadań publicznych odbywa się na zasadzie otwartych konkursów ofert, bądź w procedurze 
małych grantów.20

Realizowane zadania poprzez inicjatywę lokalną w szczególności dotyczą:
infrastruktury,•	
działań charytatywnych, wolontariatu,•	
podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej •	
i kulturowej,
działania na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych, a także ochrony dóbr kultury,•	
edukacji,•	
sfery kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,•	
ochrony przyrody,•	
bezpieczeństwa publicznego,•	 21

bezpieczeństwa społecznego – w tym szczególnie działań pomocowych osobom i grupom •	
społecznym zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Podstawowe zasady tworzenia programów współpracy administracji z trzecim sektorem
Współpraca opiera się na pięciu podstawowych normach:
1. Współpracy wszystkich organizacji trzeciego sektora, łącznie z organizacjami pożytku publicznego.
2. Charakteru współpracy. 
3. Cykliczności współpracy. Formalnie ma charakter roczny, jednakże zaleca się tworzenie wieloletnich 
programów współpracy.

19  http://www.poznan.pl/mim/ngo/zasady-wspolpracy, [dostęp: 20.06.2014r.].
20  Tamże.
21  I. Raszeja-Ossowska. Zasady współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego. Poradnik, 
http://ww.org.pl/data/Zasady%20wspolpracy%20NGO%20z%20JS.pdf, [dostęp:20.06.2014r.].



10

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

4. Procesu budowania partnerstwa. Aby współpraca przebiegała efektywnie należy właściwie dobrać 
jednostkę samorządu terytorialnego oraz organizację działającą w jej obszarze.

5. Różnorodności współpracy. Program powinien mieć szeroki wachlarz form współpracy, nie powinien 
opierać się tylko na zlecaniu zadań.22

Zakres podmiotowy organizacji pozarządowych

Zakres podmiotowy dotyczący programów tworzonych w ramach współpracy między administracją 
a trzecim sektorem ujęto w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie 
z zapisami w ustawie, do podmiotów takich zaliczamy jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu 
gminy, powiatu oraz województwa, organizacje trzeciego sektora, a także podmioty wymienione w art. 
3 ust.3 w/w ustawy. Istotny jest tu zakres działalności jednostek samorządu w stosunku do działalności 
pożytku publicznego. Zakres zadań musi odpowiadać partnerom współpracy. 

Do podstawowych obszarów współpracy należą:
Stowarzyszenia,•	
Fundacje,•	
Grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze,•	
Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,•	
Fundacje, gdzie jedynym fundatorem jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu •	
terytorialnego.

Wśród pozostałych, zgodnie z art.3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku wymienia się:
Związki zawodowe,•	
Organizacje pracodawców,•	
Partie polityczne,•	
Samorządy zawodowe,•	
Fundacje utworzone przez partie polityczne,•	
Spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.•	

Należy zaznaczyć, że współpraca z wymienionymi wyżej podmiotami nie może przyjąć formy zlecenia 
zadań publicznych. Wynika to z przepisów działu II Działalność Pożytku publicznego przedmiotowej 
ustawy.23

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 2. 
2.1. Cel badania

w ramach projektu systemowego Koordynacja na rzecz aktywnej integracji zaplanowano 
przeprowadzenie w 2014 roku cyklu 4 badań ogólnopolskich. Ich celem było pogłębienie wiedzy 
z różnych obszarów pomocy społecznej. Celem głównym badania dotyczącego współdziałania instytucji 
był opis i charakterystyka zakresu i form współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  
 
22  Zasady tworzenia programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi  
            oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
            i o wolontariacie. Metodologia i zalecenia, Warszawa 2004, s. 2.
23        Tamże, s. 8-9.
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na poziomie gminy, powiatu oraz województwa z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi 
w zakresie pomocy i wsparcia rodzin, jak również wpływ tego rodzaju współpracy na skuteczność24 
działań pomocy społecznej. Do celów szczegółowych należały natomiast:

identyfikacja instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, z którymi ośrodki pomocy 1) 
społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie nawiązują i utrzymują współpracę w zakresie 
pomocy i wsparcia rodziny;
opis charakteru tej współpracy – celów, form i stosowanych metod;2) 
identyfikacja czynników ułatwiających i utrudniających nawiązywanie i utrzymywanie 3) 
współpracy w zakresie pomocy i wsparcia rodzin;
ocena skuteczności współpracy OPS i PCPR z instytucjami publicznymi oraz organizacjami 4) 
pozarządowymi w zakresie pomocy i wsparcia rodzin.

2.2. Problemy badawcze

Na potrzeby realizacji celu głównego i celów szczegółowych sformułowano siedem problemów 
badawczych w następującym brzmieniu:

Jakie są obszary współpracy OPS i PCPR z innymi instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia 1. 
rodziny?
Z jakimi instytucjami współpracują OPS i PCPR w zakresie pomocy i wsparcia rodziny?2. 
Jakie są formy współpracy OPS i PCPR z innymi instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia 3. 
rodziny?
Z jakimi innymi instytucjami najczęściej, a z jakimi najrzadziej podejmowana jest przez OPS  4. 
i PCPR współpraca w zakresie pomocy i wsparcia?
Jakie czynniki utrudniają współpracę OPS i PCPR z innymi instytucjami w zakresie pomocy 4. 
i wsparcia rodziny? 
Jakie czynniki ułatwiają współpracę OPS i PCPR z innymi instytucjami w zakresie pomocy 5. 
i wsparcia rodziny? 
Jakie są korzyści ze współpracy OPS i PCPR z innymi instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia 6. 
rodziny?

2.3. Charakterystyka badanych

Badaną grupę stanowiły wszystkie działające w województwie zachodniopomorskim ośrodki pomocy 
społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, tj. 132 jednostki. Jako minimalny oczekiwany stopień 
zwrotów wypełnionych ankiet przyjęto 60%25. W rzeczywistości wyniósł on 94,6%, co oznacza,  
że wypełnione ankiety nadesłało 125 jednostek. Szczegółową strukturę jednostek działających  
na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz faktycznie biorących udział w badaniu 
przedstawia poniższa tabela.

24  Na potrzeby badania skuteczność  zdefiniowano jako osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie pomocy i wsparcia  
        rodziny.
25    http://crzl.gov.pl/images/01-ZPC/2014/ZPC_28_1.16_2014/zmiana2.pdf , [dostęp:  14.07.2014 r.].
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Tabela 1. Struktura respondentów.

Źródło: Opracowanie własne.

2.4. Techniki i narzędzia badawcze

Przeprowadzenie badania składało się z dwóch etapów: analizy danych zastanych (desk research)  
oraz badania ilościowego. W pierwszym etapie wykorzystano następujące źródła:

formularze •	 Ocena zasobów pomocy społecznej – edycja 2013/2014;
bazę danych organizacji pozarządowych dostępną w Internecie pod adresem  http://bazy.•	
ngo.pl;
Bank Danych Lokalnych GUS dostępny w Internecie pod adresem•	

         http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks. 

Właściwe badanie ilościowe przeprowadzono metodą CAWI za pomocą kwestionariusza ankiety 
zamieszczonego w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) w formie sprawozdania jednorazowego. 
Proces zbierania danych obejmował okres od 27.06.2014 r. do 15.07.2014 r. 

O ile nie podano inaczej dane dotyczą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które przesłały 
wypełnione ankiety „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, 
powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań 
pomocy społecznej”. Określenie „ośrodek pomocy społecznej” odnosi się zarówno do jednostek 
działających w gminach powiatów ziemskich, jak i w miastach na prawach powiatu. Występujący 
w tabelach znak „x” oznacza, że wypełnienie pozycji było niemożliwe lub niecelowe, natomiast skrót 
„bd” oznacza brak danych.

Wyszczególnienie

Powiatowe 
Centra 

Pomocy 
Rodzinie

Ośrodki Pomocy Społecznej
RAZEM 
JOPS

ogółem
w tym w gminach:

wiejskich
miejsko-
wiejskich

miejskich

Liczb jednostek 
funkcjonujących w 
województwie w 2013 r.

21 111 50 53 8 132

Jednostki 
biorące 
aktywny udział 
w badaniu

liczba 20 105 48 51 6 125

% 95,2% 94,5% 96% 96,2% 75% 94,6%
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WYNIKI BADAŃ3. 
3.1. Analiza danych zastanych

Tabela 2. Wskaźniki obowiązkowe.

Opis wskaźnika Źródło wskaźnika
Wartości 

zmiennych 
składowych

Wartość 
wskaźnika

Liczba gmin, które 
zleciły organizacjom 
pozarządowym zadania 
w trybie działalności 
pożytku publicznego 
(pomoc społeczna) i /
lub w trybie zamówień 
publicznych (pomoc 
społeczna) do 
ogólnej liczby gmin w 
województwie (w %)

1. Formularz Ocena Zasobów Pomocy 
Społecznej edycja 2013/2014, Część 
8. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi - zadania zlecone w 
obszarze pomocy i wsparcia, wiersz 1 i 
wiersz 4, kolumna „Rok oceny”;

50

44%

2. Bank Danych Lokalnych GUS, 
Podział terytorialny, Podział 
administracyjny, Sieć osadnicza, 
Gminy.

114

Liczba organizacji 
pozarządowych 
działających w 
województwie na rzecz 
przezwyciężania trudnych 
sytuacji życiowych oraz 
rozwoju gospodarczego 
i przeciwdziałania 
bezrobociu.

1. Baza danych dostępna na 
stronie http://bazy.ngo.pl, Działanie: 
„Przezwyciężanie trudnych sytuacji  
życiowych, działalność wspierająca”;

1 280 1 280

2. Baza danych dostępna na 
stronie http://bazy.ngo.pl, Działanie: 
„Przeciwdziałanie  bezrobociu, rozwój 
gospodarczy”

552 552

Liczba gmin, w których 
funkcjonują  instytucje 
pomocy i wsparcia 
prowadzone przez 
organizacje pozarządowe 
do ogólnej liczby gmin w 
województwie (w %).

1. Formularz Ocena Zasobów Pomocy 
Społecznej edycja 2013/2014, Część 
5. Zasoby instytucjonalne pomocy 
i wsparcia, Alternatywa wartości 
dodatnich z kolumny „Rok oceny”, 
wierszy: 3, 15, 71, 81, 92, 102, 111, 
121, 141, 150, 159, 168;

52

46%

2. Bank Danych Lokalnych GUS, 
Podział terytorialny, Podział 
administracyjny, Sieć osadnicza, 
Gminy.

114

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej edycja 2013/2014, Banku Danych 

Lokalnych GUS oraz strony www.ngo.pl (dostęp  18.08.2014 r.).

I wskaźnik

Analiza danych zawartych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 dla województwa 
zachodniopomorskiego wskazuje, że „organy wykonawcze 41 jednostek samorządu terytorialnego 
w województwie zachodniopomorskim, w 2013 roku, zleciły 300 organizacjom pozarządowym 
realizację zadań w trybie działalności pożytku publicznego (zadania zlecone w obszarze pomocy  



14

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

i wsparcia). W sumie zostało podpisanych 476 zleceń/umów na łączną kwotę 36 646 688 zł. Najwięcej 
zleceń/umów zostało podpisanych w mieście Szczecin – 170 umów (56% ogółu podpisanych umów), 
tam również była najwyższa ich łączna wartość – 10 317 287 zł (28% wartości wszystkich zleceń).

Zadania w trybie zamówień publicznych zlecono 19 organizacjom pozarządowym. Łączna wartość 
przekazanych dotacji dla organizacji na realizację ww. zadań wynosiła 1 119 610 zł”.26

Na podstawie w/w dokumentu stwierdza się, że 50 na 114 ogólnej liczby gmin w województwie 
zachodniopomorskim zleciło organizacjom pozarządowym zadania w trybie działalności pożytku 
publicznego i/lub w trybie zamówień publicznych. Jest to 44% ogólnej liczby gmin w województwie 
zachodniopomorskim. 

II wskaźnik

Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje 1 280 organizacji pozarządowych, 
które działają na rzecz przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Ponadto w obszarze pomocy 
społecznej działają 552 organizacje, których głównym filarem pomocy jest przeciwdziałanie bezrobociu  
oraz rozwój gospodarczy. 

III wskaźnik

Analiza danych zawartych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 dla województwa 
zachodniopomorskiego wskazuje, że instytucje pomocy i wsparcia prowadzone przez organizacje 
pozarządowe funkcjonują w 52 gminach województwa zachodniopomorskiego. Stanowi to 46% gmin 
w odniesieniu do wszystkich gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

3.2. Analiza wyników badań

Ankietę wysłano do 132 instytucji pomocy społecznej z województwa zachodniopomorskiego z czego 
uzyskano bardzo wysoki odsetek wypełnionych ankiet – niemal 95% (125 poprawnie wypełnionych 
ankiet). 

3.2.1. Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami – ograniczenia, skuteczność 
działań, zadowolenie ze współpracy.

Instytucje pomocy społecznej usytuowane na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą 
podejmować współpracę z różnego rodzaju ośrodkami zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że nie każda podejmowana współpraca działających na tym 
polu instytucji układa się jednakowo. Można bowiem wyróżnić instytucje, z którymi ośrodki pomocy 
społecznej podejmują współpracę bardzo często oraz te, z którymi przebiega ona najmniej sprawnie 
lub podejmowana jest rzadko. Należy również zauważyć, że współpracę z częścią z wymienionych 
instytucji wymuszają zapisy ustaw. Przykładowo, w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493) wymienia się podmioty, które 
wchodzą w skład komisji interdyscyplinarnej (m. in policja, instytucje oświatowe i placówki ochrony 
zdrowia).27 Rozkład podejmowanej współpracy w zależności od rodzaju instytucji przedstawia poniższy 
wykres. 

26 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 dla województwa zachodniopomorskiego, oprac. Shivan Fate, Urząd  
      Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Szczecin 2014, s. 46.
27 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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Wykres 1. Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z przedstawionych danych, instytucje pomocy społecznej w 2013 r. najczęściej współpracowały 
z powiatowymi urzędami pracy, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, powiatowymi i miejskimi 
ośrodkami pomocy społecznej a także policją i sądami rodzinnymi. Wysoki odsetek podejmowanej 
współpracy wystąpił także w przypadku placówek oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i gminnymi 
komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych. Respondenci wykazali najmniejszy odsetek 
współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku. Można to tłumaczyć małą dostępnością tego typu 
instytucji poza ośrodkami miejskimi. Szczecińskie Humanistyczny Uniwersytet Seniora działający  
przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego wyróżnia 24 tego typu instytucje działające  
w naszym regionie.28 Znaczna większość z nich działa w ośrodkach miejskich.   

Badanie miało również na celu wykazanie stopnia występowania ograniczeń i trudności w podejmowanej 
współpracy. Warto zaznaczyć, że choć wszystkie instytucje, które wzięły aktywny udział w badaniu 
w wysokim stopniu współpracują z wybranymi instytucjami, to jednocześnie ankietowani wskazują 
występowanie ograniczeń lub trudności we współpracy z nimi. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku 
kontaktów z policją (w tym policyjną izbą dziecka), placówkami oświaty i wychowania, sądem 
rodzinnym (w tym kuratorską służbą sądową), gminnymi komisjami rozwiązywania problemów 
alkoholowych i placówkami ochrony zdrowia. W przypadku współpracy z tymi instytucjami, wysoki 
stopień trudności wykazywał co piąty respondent. Interesujące jest jednakże to, w jaki sposób  
te dane przekładają się na ocenę skuteczności podejmowanych wspólnie działań. Okazuje się bowiem,  
że pomimo znacznych trudności, szacunkowa skuteczność wynosi od 48% do aż 71%. Stopień zadowolenia  
ze współpracy utrzymuje się na podobnym poziomie. Zatem wstępne trudności nie wykluczają 
kooperacji przebiegającej na zadowalającym poziomie w większości ankietowanych instytucji. 

28 http://shus.whus.pl/?page_id=89,  [dostęp 18.08.2014 r.]
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Stosunkowo najbardziej sprawnie przebiega współdziałanie instytucji pomocy i integracji społecznej 
z tożsamymi podmiotami - ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie. 
Wykazuje się tutaj bardzo wysoki stopień podejmowanej współpracy. Na 125 ankietowanych 
podmiotów tylko 4 nie wykazały jej podjęcia w skali roku. Pozostałe instytucje stawiają wysoką ocenę 
skuteczności działań (80%) i zadowolenia (77%) przy jednoczesnej małej ilości ograniczeń i trudności 
wynikających ze współpracy. Może to świadczyć o współpracy ośrodków na szeroką skalę, która nie 
byłaby możliwa bez podejścia zakładającego partnerstwo w działaniu wobec wspólnych problemów 
rodzin w całym regionie. 

3.2.2. Problemy społeczne rozwiązywane w ramach współpracy instytucji pomocy i integracji 
społecznej z innymi instytucjami.

Zaangażowanie różnych podmiotów pomocy społecznej, tj. organów administracji rządowej 
i samorządowej, organizacji społecznych i pozarządowych, Kościoła Katolickiego oraz innych, 
wymienionych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, jest gwarantem 
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych przez osoby i rodziny dotknięte problemami społecznymi. 
W art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku wylicza się powody udzielania 
pomocy społecznej osobom i rodzinom. 

Aby sprawnie pokonywać bariery i zwiększać efektywność działań, niezbędne staje się współdziałanie 
szeregu instytucji, w interesie których leży pomoc i wsparcie rodzin. Wobec różnorodnych problemów, 
na które napotykają klienci pomocy społecznej, instytucje wdrażają wspólne działania mające na celu 
przezwyciężenie zaistniałych trudności. Skoro problemy identyfikuje ustawa o pomocy społecznej  
z dnia 12 marca 2004 r., w zakresie współpracy, zasadne staje się zbadanie częstotliwości i rodzajów 
działań wspólnie podejmowanych. Jak przedstawiają wyniki badań, obustronne zaangażowanie 
instytucji ma miejsce w działaniach zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu. Współpracę w tym 
obszarze wykazało aż 62 respondentów, co stanowi 49,6% ogółu badanych. Niewiele mniej, bo 56 
zapytanych (44,8%), deklarowało występowanie wspólnych działań dotyczących problemu przemocy 
w rodzinie. Kolejnym dużym problemem napotykającym rodziny, w odpowiedzi na który instytucje 
podejmują wspólne działania jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego (40%). W tym przypadku województwo zachodniopomorskie nie odbiega  
od tendencji ogólnopolskich, w których wymienione problemy również stanowią najczęstszą przyczynę 
współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Tabela 3. Najczęstsze powody udzielania pomocy społecznej.

Nazwa problemu Odsetek wskazań

bezrobocie 49,6%

przemoc w rodzinie 44,8%

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego

40,0%

niepełnosprawność 16,8%

ubóstwo 15,2%

uzależnienia (narkomania, alkoholizm) 12,0%
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Nazwa problemu Odsetek wskazań

długotrwała i ciężka choroba 8,8%

bezdomność 4,8%

potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności 4,0%

zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe 2,4%

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0,8%

sieroctwo 0,8%

klęski żywiołowe lub ekologiczne 0,0%

trudności w integracji cudzoziemców 0,0%

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego

0,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

W województwie zachodniopomorskim żadna z instytucji pomocy i integracji społecznej nie 
wykazała współpracy w zakresie trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz klęsk żywiołowych i ekologicznych. Poza ostatnim  
z wymienionych problemów należy zaznaczyć, że brak danych nie wskazuje na fakt niewystępowania 
tego typu problemów w województwie i w zakresie pracy jednostek. Jest to jedynie sygnał,  
że w tych sprawach instytucje po prostu nie współpracują, choć mogą rozwiązywać tego typu problemy 
w ramach swoich wewnętrznych struktur. 

3.2.3. Współpraca ośrodków pomocy i integracji społecznej z innymi instytucjami w zakresie 
wsparcia rodziny.

3.2.3.1. Formy współpracy.

Współpraca instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi instytucjami może przybierać różne 
formy. Jednym z celów badania było wyróżnienie działań najczęściej podejmowanych. Jak wynika 
z przedstawionych danych (Tabela 3.), współpraca ankietowanych z innymi instytucjami najczęściej 
przybiera formę wymiany informacji i doświadczeń, realizacji lub uczestnictwa we wspólnych 
projektach finansowanych z funduszy unijnych oraz działaniach informacyjnych lub promocyjnych 
dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nieliczni ankietowani deklarują 
współpracę przejawiającą się w realizacji lub uczestnictwie we wspólnych programach aktywności 
lokalnej, prowadzeniu zintegrowanych baz danych, czy działaniach na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej (5%). Najmniejszy odsetek badanych wskazuje prowadzenie badań i analiz wybranych 
problemów społecznych. 
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Tabela 4. Formy współpracy.

Formy współpracy
Stopień 

współpracy [%]

wymiana informacji i doświadczeń 23%

realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych projektach finansowanych z 
funduszy unijnych

22%

działania informacyjne i promocyjne dla osób wykluczonych i/lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

22%

szkolenia pracowników 15%

realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych programach aktywności lokalnej 5%

prowadzenie zintegrowanych baz danych 5%

działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 5%

prowadzenie analiz/badań wybranych problemów społecznych 4%

Źródło: opracowanie własne

Trzeba przyznać, że instytucje pomocy społecznej częściej podejmują współpracę z innymi instytucjami 
w zakresie działań aktywizujących, angażujących pracę kilku osób oraz takich, które są rozłożone w czasie. 
Są to czynności wynikające wprost z trybu pracy socjalnej, w których współpraca z innymi instytucjami 
jest niezbędna. Trudniej jest natomiast współpracować przy działaniach ponadprogramowych, 
wymagających dodatkowych umiejętności, nakładów pracy i stałej komunikacji z pracownikami 
innych instytucji. Są to z reguły działania ponadstandardowe, na które zwyczajnie może nie starczyć 
czasu w normalnym, przewidzianym trybie pracy jednego pracownika. Jednakże widać wyraźnie,  
że pracownicy najczęściej angażują się w działania najbardziej przydatne i odpowiadające potrzebom 
społeczności lokalnych, reagując na kluczowe problemy i wymieniając się przy tym doświadczeniami  
z innymi instytucjami pracującymi na rzecz rodzin. 

3.2.3.2. Bariery utrudniające współpracę. Czynniki ułatwiające współpracę. Korzyści ze współpracy. 
Wyzwania.

Kolejne badanie potwierdza tezę o niewystarczającej liczbie pracowników instytucji odpowiedzialnych 
za wsparcie rodzin. Jak wynika z danych zawartych w raporcie Obserwatorium Integracji Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, „w 50% OPS-ów liczba mieszkańców 
gminy przypadająca na 1 pracownika socjalnego nie przekraczała 1 774 osób”.29 Pozostałe ośrodki 
wg stanu na rok 2011 nie spełniały kryteriów narzuconych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. Ponadto, „o ile warunku zatrudniania co najmniej 3 pracowników socjalnych nie 
spełniają głównie małe gminy wiejskie, o tyle kryterium dot. liczby mieszkańców na 1 pracownika 
socjalnego nie spełniają zarówno gminy wiejskie, miejsko-wiejskie jak i miejskie oraz 1 miasto  
na prawach powiatu (Koszalin)”.30 

29 Pracownicy socjalni. Analiza ilościowa, oprac. S. Fate, D. Dziechciarz, Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Szczecin 2012, s. 5. 
30 Tamże, s. 6. 
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Skalę problemu uwidaczniają wyniki badań. Jako największą barierę utrudniającą współpracę w zakresie 
wsparcia rodziny wskazuje się nadmiar obowiązków (21%). Paradoksalnie, nie ma to bezpośredniego 
związku z presją czasu, gdyż tą odpowiedź wskazały jedynie 34 na 125 zapytanych, podczas gdy 
problem leżący w nadmiarze obowiązków dostrzegło aż 77 instytucji. W tendencji niewystarczającego 
zatrudnienia w stosunku do ilości pracy województwo zachodniopomorskie nie jest osamotnione.  
Ta tendencja ma tożsame procentowe odzwierciedlenie w skali kraju. 

Tabela 5. Bariery utrudniające współpracę w zakresie wsparcia rodziny.

Bariery utrudniające współpracę w zakresie wsparcia rodziny
Procent 
wskazań

nadmiar obowiązków 21%

niespójne i nieprecyzyjne przepisy prawne 18%

niewystarczający przepływ informacji 16%

niewystarczająca liczba instytucji wspierających rodzinę 11%

duża ilość formalności koniecznych do podjęcia współpracy 10%

presja czasu 9%

niechęć do współpracy ze strony innych instytucji 6%

niewystarczająca znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje 5%

czasowe (różne godziny czasu pracy) 3%

konflikty interpersonalne 1%

Źródło: opracowanie własne

W dalszej kolejności pracownicy ankietowanych instytucji na terenie województwa 
zachodniopomorskiego wśród barier utrudniających współpracę najczęściej wskazują niespójne 
i nieprecyzyjne przepisy prawne (18%) oraz niewystarczający przepływ informacji (16%).  Są to, ich 
zdaniem, główne czynniki utrudniające współpracę międzyinstytucjonalną. Tylko nieliczni dostrzegli 
problemy we współpracy mające podłoże emocjonalne: wynikające z wzajemnej niechęci (6%),  
czy konfliktów interpersonalnych (1%), czy też wynikające z braku wiedzy i umiejętności: 
niewystarczająca ilość zadań realizowanych przez inne instytucje (5%).

Wśród czynników ułatwiających współpracę województwo zachodniopomorskie nie odbiega zasadniczo 
od krajowych statystyk. W obu przypadkach, w 27% wskazanych odpowiedzi za kluczową uważa się 
obecność kompetentnych pracowników. Wg dalszych danych, w województwie zachodniopomorskim 
dostrzega się zalety wynikające z bliskiego sąsiedztwa współpracujących instytucji (18%) oraz 
konsekwencję i skuteczność w działaniu (16%). Na tle Polski, czynnikami ułatwiającymi współpracę  
są: konsekwencja i skuteczność w działaniu (17%) oraz sprawny i właściwy przepływ  
informacji (16%). 
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Tabela 6. Czynniki ułatwiające współpracę w zakresie wsparcia rodziny.

Czynniki ułatwiające współpracę w zakresie wsparcia rodziny Procent wskazań

kompetentni pracownicy 27%

bliskie sąsiedztwo współpracujących instytucji 18%

konsekwencja i skuteczność w działaniu 16%

sprawny i właściwy przepływ informacji 15%

znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje 12%

dyspozycyjność i szybkość reakcji 10%

Źródło: opracowanie własne

Współpraca międzyinstytucjonalna, poza generowaniem licznych barier, rodzi też istotne korzyści dla 
działających wspólnie podmiotów. Pracownicy socjalni, częstokroć obciążeni nadmiarem obowiązków, 
bezsprzecznie zyskują na współpracy angażującej pracowników innych instytucji. Takie działania 
nie dość, że stanowią doskonałe odciążenie od zbyt wielu zadań przypadających na jedną osobę,  
to jeszcze wpływają na zwiększenie skuteczności oferowanej pomocy (Tabela 4.). Twierdzi tak aż 80  
ze 125 ankietowanych instytucji (64%) z województwa zachodniopomorskiego i 1803 podmioty z całej 
Polski (69%). 

Tabela 7. Korzyści ze współpracy w zakresie wsparcia rodziny.

korzyści ze współpracy w zakresie wsparcia rodziny Suma [%]

zwiększenie skuteczności pomocy 80 64%

sprawniejsze załatwianie spraw 22 18%

wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami 17 14%

dostęp do wypracowanych standardów 6 5%

Suma 125 100%

Źródło: opracowanie własne

Ponadto, dzięki działaniom podejmowanym wespół z innymi ośrodkami, problemy rodzin rozwiązywane 
są sprawniej (18%), a pomiędzy jednostkami dochodzi do wymiany wiedzy i doświadczeń (14%).

W przypadku analizy wyzwań, które stoją przed ankietowanymi jednostkami w ramach współpracy 
z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny, odpowiedzi na zadane pytanie udzieliło 94 
ankietowanych, 36 podmiotów nie udzieliło odpowiedzi na zadane pytanie a 2 podmioty nie określiły 
konkretnych wyzwań. 

Pytanie miało charakter otwarty i dotyczyło wyzwań podejmowanych w zakresie współpracy 
różnych podmiotów, których wspólnym celem jest zapewnienie instytucjonalnej pomocy rodzinie. 
Ankietowany sam mógł wskazać konkretne wyzwania stojące przed jednostką w ramach współpracy 
z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny. Duża liczba urozmaiconych odpowiedzi świadczy 
to o tym, że pojęcie „wyzwania” przez ankietowanych zostało potraktowane różnorodnie. Aby móc 
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skategoryzować wieloznaczności w ujęciu pojęcia, w celu jak najwłaściwszego uchwycenia zagadnienia, 
zebrane odpowiedzi przyporządkowano do poszczególnych zagadnień ogólnych wynikających z pracy 
na dwóch płaszczyznach: rodziny i instytucji. Pracownicy instytucji pomocy społecznej mają za zadanie 
wspierać przede wszystkim rodzinę i takie wyzwania są im stawiane. W wyniku informacji uzyskanych 
od respondentów wskazuje się, że wsparcie rodziny opiera się na planowanej i długofalowej pracy 
socjalnej i animacji środowiskowej. Kolejne pole działania to płaszczyzna instytucji, która działa  
we współpracy z innymi podmiotami w zakresie wsparcia rodziny. Tutaj wyróżnia się wyzwania stojące 
przed jednostką w zakresie podwyższania umiejętności i podnoszenia kompetencji pracowników, 
wypełniania braków kadrowych oraz szeroko pojętej współpracy w systemie pomocy społecznej. 
Wieloznaczność pojęcia „wyzwanie” rozumianego w sensie dosłownym (jako problem), dała również 
możliwość sformułowania celu, nowego zagadnienia, którego należy się podjąć, by poprawić, ulepszyć 
funkcjonowanie instytucji, co duża część ankietowanych uczyniła a co zaszeregowano w punkcie 
dotyczącym wdrożenia nowych, ponadstandardowych działań. 

Uzyskane odpowiedzi można przyporządkować do następujących kategorii:
Wsparcie rodziny1. 

Praca socjalna, animacja środowiskowa
Wsparcie instytucji2. 
podwyższenie umiejętności i kompetencji pracowników instytucjia) 
wypełnienie braków kadrowychb) 
współpraca c) 

systemowa•	
międzyinstytucjonalna•	
interpersonalna•	

wdrożenie dodatkowych lub ponadstandardowych działańd) 
Trudno powiedzieć/nie mam zdania/brak odpowiedzi3. 

Uzyskany podział ujęto w tabeli. Przytoczono również przykładowe wypowiedzi respondentów, 
przedstawiające indywidualne podejście ankietowanego do danego wyzwania, które przyporządkowano  
do konkretnych kategorii. Natężenie koloru niebieskiego wskazuje na ilość odpowiedzi udzielonych  
w ramach danej kategorii.
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Tabela 8. Kategorie wyzwań.

Jakie wyzwania stoją przed Państwa jednostką w ramach współpracy z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny? 

kategorie wyzwań

wsparcie rodziny wsparcie instytucji

praca socjalna, 
animacja 

środowiskowa, 
poradnictwo

podwyższenie 
umiejętności 
i kompetencji 
pracowników 

instytucji

wypełnienie 
braków 

kadrowych

współpraca
wdrożenie 

dodatkowych 
lub ponad-
standardo-

wych działań
systemowa

między-
instytucjonalna

interpersonalna

wypowiedzi respondentów

„pomoc 
rodzinom 

korzystającym 
z pomocy aby 
zmieniły swoje 

myślenie i 
światopogląd, 

aby w większym 
stopniu 

poszukiwały 
najlepszego 

rozwiązania ich 
trudnej sytuacji 

życiowej”, 
„zwiększenie 
dostępności 

rodzin do 
bezpłatnego 
poradnictwa 

psychologicznego 
i prawnego”

„poszerzenie 
wiedzy na 

temat pomocy 
rodzinie”, 

„doskonalenie 
kadry”, 

„szkolenia 
wspólne 

pracowników”

„nowe 
problemy 
wymagają 

wsparcia przez 
wyspecja-
lizowaną 

kadrę, a wiec 
wyzwaniem 

jest 
przekonanie 

władz do 
pozyskanie 

nowej 
kadry aby 

współpraca 
była 

skuteczna”

„uproszczenie 
procedur i 

przepisów”, 
„scalenie 

całego 
systemu 

powiatowego 
wsparcia 
rodziny”

„ przepływ 
informacji”, 
„dostęp do 

wypracowanych 
standardów”, 

„dostęp do 
baz danych”, 

„wspólne 
działania 

instytucji tj. 
szkoły, służby 

zdrowia, 
poradni 

pedagogiczno-
psychologicznej, 

specjalistów 
pedagogów i 

psychologów na 
rzecz rodziny”

„poprawienie 
kontaktów 

interpersonal-
nych”, 

„przełamywanie 
wzajemnej 
nieufności i 

stereotypów na 
swój temat”

„zmiana 
organizacji 

czasu 
pracy poza 
przyjętymi 
godzinami 

pracy ośrodka”, 
„zwiększenie 
dostępności 

usług w 
zakresie 

wspierania 
rodziny”

liczba 
odpowiedzi < 10 od 11 do 20 od 21 do 30 < 30

Źródło: opracowanie własne

Spośród uzyskanych danych najczęściej zwracano uwagę na wyzwania, które stoją przed ankietowanymi 
w pracy z innymi instytucjami. Stanowiło to ponad 30% uzyskanych odpowiedzi. W nich pojawiały się 
liczne informacje dotyczące potrzeby poprawy drożności przepływu informacji pomiędzy instytucjami 
pracującymi na rzecz rodzin. Duża część odpowiedzi – od 21 do 30 wskazań – dotyczyła działań 
podejmowanych w pracy socjalnej, animacji środowiskowej i poradnictwie a także we wdrażaniu 
dodatkowych lub ponadstandardowych działań w pracy z rodziną. Zdecydowanie najmniej licznie 
dostrzegano wyzwania dotyczące podwyższenia umiejętności i kompetencji pracowników instytucji, 
wypełnienia braków kadrowych oraz współpracy systemowej. A zatem pracownicy instytucji 
pomocy społecznej czują się merytorycznie przygotowani do podjęcia współpracy, jednak brakuje im 
odpowiednich standardów i narzędzi regulujących sprawny przepływ informacji między instytucjami 
działającymi na rzecz rodzin. Niektórzy wprost wskazują na brak współpracy lub po prostu źle układającą 
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się współpracę i choć są to głosy nielicznych, to duża część ankietowanych chciałaby umocnić współpracę 
z innymi podmiotami, by ich wspólne działania były efektywniejsze. Jest to z pewnością rozwiązanie 
niwelujące inne problemy, na które napotykają instytucje pomocowe. Prężna współpraca różnych 
ośrodków zapewnia bowiem większą skuteczność w rozwiązywaniu problemów rodzin, rozszerza 
wachlarz dostępnych metod i środków działania oraz wzmacnia potencjał społeczny gminy.  

3.2.4. Współpraca ośrodków pomocy i integracji społecznej z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie wsparcia rodziny.

Ośrodki pomocy i integracji społecznej poza działaniami podejmowanymi z innymi instytucjami pomocy 
społecznej współpracują także z organizacjami pozarządowymi działającymi na ich terenie. Jak wynika 
z danych GUS, w roku 2010 w województwie zachodniopomorskim aktywnie działało ponad 3 tys. 
fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.31 

W dalszej części badania udział wzięły ośrodki, które współpracują z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie wsparcia rodziny. Okazuje się, że taką współpracę wykazało 64,8% ankietowanych instytucji 
(81). Z pewnością odsetek ten mógłby być wyższy, jednak należy zwrócić uwagę na fakt wciąż zbyt małej 
liczby organizacji pozarządowych docelowo zajmujących się wsparciem rodzin. Według danych GUS 
z 2010 roku, na terenach wiejskich aktywnie działało 20% z wszystkich zarejestrowanych organizacji.32 
Z racji tego, że kapitał społeczny na wsiach jest nierzadko jeszcze zbyt mało rozwinięty, instytucje 
pomocy i integracji społecznej mają ograniczone możliwości we współpracy lub nie mają ich wcale. 

Bariery utrudniające współpracę. Czynniki ułatwiające współpracę. Korzyści ze współpracy. Wyzwania.

Wśród barier utrudniających współpracę instytucji pomocy i integracji społecznej z organizacjami 
pozarządowymi najczęściej wskazywano nadmiar obowiązków (19%), niewystarczającą liczbę instytucji 
wspierających rodzinę (15%) oraz niewystarczający przepływ informacji (15%). 

Tabela 9. Bariery utrudniające współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia 
rodziny.

Bariery utrudniające współpracę z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie wsparcia rodziny

Procent wskazań

nadmiar obowiązków 19%

niewystarczająca liczba instytucji wspierających rodzinę 15%

niewystarczający przepływ informacji 15%

niespójne i nieprecyzyjne przepisy prawne 11%

duża ilość formalności koniecznych do podjęcia współpracy 9%

presja czasu 9%

niewystarczająca znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje 9%

niechęć do współpracy ze strony innych instytucji 7%

czasowe (różne godziny czasu pracy) 5%

konflikty interpersonalne 1%

Źródło: opracowanie własne

31 http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=709117&p_token=0.7675741932588168, [dostęp 21.08.14 r.]
32 http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=709148&p_token=0.12375120437007481, [dostęp 21.08.14 r.]
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Czynnikami ułatwiającymi współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia rodziny, 
wg odpowiedzi ankietowanych byli kompetentni pracownicy (21%), konsekwencja i skuteczność  
w działaniu (19%), bliskie sąsiedztwo współpracujących instytucji (18%). 

Tabela 10. Czynniki ułatwiające współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia 
rodziny.

Czynniki ułatwiające współpracę z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie wsparcia rodziny

Procent wskazań

kompetentni pracownicy 21%

konsekwencja i skuteczność w działaniu 19%

bliskie sąsiedztwo współpracujących instytucji 18%

dyspozycyjność i szybkość reakcji 16%

sprawny i właściwy przepływ informacji 13%

znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje 13%

Źródło: opracowanie własne

Wśród korzyści wynikających ze współpracy jednostek z organizacjami pozarządowymi najczęściej 
wskazywano zwiększenie skuteczności pomocy (57%), zwiększenie wachlarza dostępnych usług 
w zakresie wsparcia rodziny (20%) a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami 
(11%). 

Tabela 11. Korzyści ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia rodziny.

Korzyści ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
wsparcia rodziny

Procent wskazań

zwiększenie skuteczności pomocy 57%

zwiększenie wachlarza dostępnych usług w zakresie wsparcia rodziny 20%

wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami 11%

sprawniejsze załatwianie spraw 9%

dostęp do wypracowanych standardów 4%

Źródło: opracowanie własne

Funkcjonowanie różnych podmiotów w środowisku społecznym rodzi różnorodne wyzwania, którym 
należy sprostać, aby usprawnić kontakt organizacji strukturalnie odmiennych, choć zmierzających  
do zaspokojenia tożsamych celów społecznych – udzielenia pomocy rodzinom. Ankietowane instytucje 
wskazywały bardzo różnorodne odpowiedzi, które przyporządkowano do następujących kategorii:

1.    Wsparcie rodziny
pomoc doraźnaa) 
praca socjalna, animacja środowiskowab) 

2.    Wsparcie instytucji
podwyższenie umiejętności i kompetencji pracowników instytucjia) 
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wypełnienie braków kadrowychb) 
współpraca międzyinstytucjonalnac) 
Wdrożenie dodatkowych lub ponadstandardowych działańd) 

3.    Trudno powiedzieć/nie mam zdania/brak odpowiedzi

Poniższa tabela przedstawia kategorie wyzwań, do których można przyporządkować różnorodne 
odpowiedzi respondentów. Natężenie koloru niebieskiego wskazuje na ilość odpowiedzi udzielonych 
w ramach danej kategorii.

Tabela 12. Kategorie wyzwań.

Jakie wyzwania stoją przed Państwa jednostką w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie wsparcia rodziny?

kategorie wyzwań

wsparcie rodziny wsparcie instytucji

pomoc doraźna
praca socjalna, 

animacja 
środowiskowa

podwyższenie 
umiejętności 
i kompetencji 
pracowników 

instytucji

wypełnienie 
braków 

kadrowych

współpraca 
między-

instytucjonalna

wdrożenie 
dodatkowych lub 

ponadstandardowych 
działań

wypowiedzi respondentów

„pomoc przy 
zdarzeniach 
losowych”, 

„zbiórka 
żywności”, 

„bezpieczny 
wypoczynek 

letni”

„doprowadzenie 
do 

usamodzielnienia 
rodzin”, „pomoc 

w wyjściu z 
bezrobocia”, 
„organizacja 
aktywności 

lokalnej”

„znajomość 
przepisów 

prawa”, 
„zaktywizowanie 

osób 
pracujących na 
rzecz wsparcia 

rodziny”

„brak organizacji 
pozarządowych 

na terenie gminy”, 
„włączenie 

większej liczby 
osób w celu 

wsparcia rodziny”

„wypracowanie 
wspólnych 

standardów 
współpracy z 
organizacjami 

pozarządowymi”, 
„większy przepływ 

informacji”, 
„organizacja 
wspólnych 

przedsięwzięć”

„zwiększenie 
wachlarza dostępnych 

usług w zakresie 
wsparcia rodziny”, 

„wprowadzenie 
innowacyjnych działań 
z zakresu wykluczenia 

społecznego”

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 12, wśród szeregu wyzwań w przedmiotowym zakresie 
współpracy kluczowymi kategoriami było udrożnienie systemu przepływu informacji pomiędzy 
instytucjami oraz wdrożenie dodatkowych lub ponadstandardowych działań. 

WNIOSKI4. 
Współpraca instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi instytucjami oraz organizacjami 
pozarządowymi w województwie zachodniopomorskim przebiega na różnym poziomie. Jeżeli 
współpracę wymuszają zapisy ustaw, a schematy postępowania w sytuacjach kryzysowych 
są wypracowane, to – jak wynika z badań – jest ona podejmowana w bardzo dużym stopniu  

liczba 
odpowiedzi od 1 do 10 od 11 do 20 pow. 20

 



26

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

i – co najważniejsze – jest skuteczna. W ośrodkach miejskich, w których funkcjonuje więcej instytucji 
i organizacji pozarządowych działających na rzecz pomocy i wsparcia rodzin, współpraca przebiega 
prężniej niż na terenach wiejskich, gdzie liczba istniejących organizacji pozarządowych jest mniejsza 
lub nie ma ich wcale. Instytucje pozostające ze sobą w bliskim sąsiedztwie mogą działać efektywniej. 
Dlatego bardzo ważnym wnioskiem płynącym z badania jest to, że należy, zarówno w regionie jak 
i w całym kraju, wspierać zawiązywanie trwałych partnerstw publiczno-społecznych oraz dążyć  
do wypracowywania wspólnych standardów współpracy.

Instytucje licznie wzięły udział w ankiecie. Bardzo wysoki odsetek wypełnionych ankiet (95%), 
wskazuje na spore zainteresowanie zagadnieniem współpracy i zmianą status quo. Respondenci licznie 
wypowiadali się również w pytaniach otwartych, które wymagały bliższego przyjrzenia się problemowi 
współpracy. 

Pomimo szeregu problemów, z którymi zmagają się instytucje pomocy i integracji społecznej, wykazują 
ogromną chęć współpracy i stałego podnoszenia kwalifikacji. Jak wynika z przeprowadzonych badań, 
zarówno na terenie województwa zachodniopomorskiego, jak i w całym kraju, pracownicy instytucji 
pomocy i integracji społecznej najczęściej narzekają na nadmiar obowiązków. Do zredukowania tego 
negatywnego zjawiska z pewnością przyczyniłoby się nie tylko zwiększenie zatrudnienia w ośrodkach 
pomocy i integracji społecznej ale też uruchomienie działań zmierzających do profesjonalizacji NGO 
w kierunku pracy z rodziną, aby to organizacje pozarządowe stały się pełnowartościowym partnerem 
instytucji w działaniach. Podział obowiązków w tym zakresie i wypracowanie wspólnych schematów 
działania niwelujących konkretne problemy społeczne mógłby być zbawiennym dla przeciążonych 
ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Dlatego też tak ważne staje 
się upowszechnianie działań w zakresie współpracy z NGO i uświadamianie samorządom korzyści, 
które mogą płynąć ze wspólnie podejmowanych przedsięwzięć. 

Jak wynika z badań, instytucje pomocy społecznej częściej podejmują współpracę z innymi 
instytucjami w zakresie działań aktywizujących, angażujących pracę kilku osób oraz takich, które  
są rozłożone w czasie. Są to czynności wynikające wprost z trybu pracy socjalnej, w których współpraca 
z innymi instytucjami jest niezbędna. Trudniej jest natomiast współpracować przy działaniach 
ponadprogramowych, wymagających dodatkowych umiejętności, nakładów pracy i stałej komunikacji 
z pracownikami innych instytucji, na które zwyczajnie może nie starczyć czasu w normalnym, 
przewidzianym trybie pracy jednego pracownika. Jednakże widać wyraźnie, że pracownicy najczęściej 
angażują się w działania najbardziej przydatne i odpowiadające potrzebom społeczności lokalnych, 
reagując na kluczowe problemy i wymieniając się przy tym doświadczeniami z innymi instytucjami 
pracującymi na rzecz rodzin. 

Kolejnym ważnym wnioskiem płynącym z badań jest z pewnością dostrzeżenie potrzeby rozszerzenia 
pola współpracy o inne ważne instytucje, w tym edukacyjne. Niwelowanie skali problemu na poziomie 
rodziny oraz spójna i skoordynowana praca wielu instytucji jest podstawą szybszego zapobiegania 
problemom rodzin. Choć dostrzega się skuteczność podejmowanych działań to jednak należy 
robić wszystko, aby nie zatrzymywać się na jednym wypracowanym schemacie i formie pomocy. 
Należy skutecznie zwiększać wachlarz proponowanych rodzinie form działań tak, aby można było 
dostosowywać go elastycznie do różnorodnych problemów rodzin. 
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Kwestionariusz ankiety

Szanowni Państwo, 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu systemowego Koordynacja na rzecz aktywnej 
integracji, realizuje badanie „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, 
powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy 
społecznej”. Liczymy na Państwa pomoc i współpracę w ramach niniejszego badania. Prosimy o szczere 
odpowiedzi, uzyskane informacje są poufne i posłużą wyłącznie do celów badawczych i analiz statystycznych. 

Wszystkie pytania w ankiecie dotyczą 2013 roku.

Skuteczność – w niniejszym badaniu rozumiana jako osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie 
pomocy i wsparcia rodziny.

 Proszę w poniższej tabeli wskazać wszystkie instytucje, z którymi w 2013 roku, Państwo 1. 
współpracowali oraz wypełnić poszczególne kolumny zgodnie z opisem. Proszę postawić znak „X”  
w odpowiednim miejscu.
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Jakie problemy wymienione w ustawie o pomocy społecznej, były przez Państwa jednostkę 2. 
najczęściej rozwiązywane w ramach współpracy z innymi instytucjami? (Proszę wybrać 5 i uszeregować  
od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ten, gdzie najrzadziej podejmowano współpracę, a 5 ten, gdzie najczęściej 
podejmowano współpracę).

Nazwa problemu                                                                                                                                              ocena

przemoc w rodzinie

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego

Ubóstwo

Bezrobocie

Niepełnosprawność

uzależnienia (narkomania, alkoholizm)

Sieroctwo

Bezdomność

długotrwała i ciężka choroba 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności

trudności w integracji cudzoziemców

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe

klęski żywiołowe lub ekologiczne

Jakie były formy współpracy Państwa jednostki z innymi instytucjami w zakresie wsparcia 3. 
rodziny? (Proszę wybrać 3 i uszeregować od 1 do 3, gdzie 1 oznacza ten, gdzie najrzadziej podejmowano 
współpracę, a 3 ten, gdzie najczęściej podejmowano współpracę).

Formy współpracy ocena

działania informacyjne i promocyjne dla osób wykluczonych i/lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych projektach finansowanych z funduszy 
unijnych

realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych programach aktywności lokalnej

szkolenia pracowników 

działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

prowadzenie zintegrowanych baz danych

wymiana informacji i doświadczeń

prowadzenie analiz/badań wybranych problemów społecznych

inne, jakie? ……………………………………………..

Wnioski
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Jakie, zdaniem Pana/i, wystąpiły bariery, utrudniające współpracę Państwa jednostki  4. 
z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny? (prosimy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi).

niewystarczający przepływ informacji a) 
niewystarczająca znajomość zadań realizowanych przez inne instytucjeb) 
duża ilość formalności koniecznych do podjęcia współpracyc) 
niespójne i nieprecyzyjne przepisy prawned) 
konflikty interpersonalnee) 
presja czasuf) 
nadmiar obowiązkówg) 
czasowe (różne godziny czasu pracy)h) 
niechęć do współpracy ze strony innych instytucjii) 
niewystarczająca liczba instytucji wspierających rodzinęj) 
inne, jakie? …………………………………………………………….. k) 

Jakie czynniki ułatwiały współpracę Państwa jednostki z innymi instytucjami w zakresie 5. 
wsparcia rodziny? (prosimy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi).

sprawny i właściwy przepływ informacjia) 
kompetentni pracownicyb) 
znajomość zadań realizowanych przez inne instytucjec) 
dyspozycyjność i szybkość reakcjid) 
konsekwencja i skuteczność w działaniue) 
bliskie sąsiedztwo współpracujących instytucjiinne, jakie  f) 

Jakie są korzyści ze współpracy Państwa jednostki z innymi instytucjami w zakresie wsparcia 6. 
rodziny? (proszę wybrać jedną odpowiedź).

sprawniejsze załatwianie sprawa) 
zwiększenie skuteczności pomocyb) 
dostęp do wypracowanych standardówc) 
wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkamiinne, jakie d) 

Jakie wyzwania stoją przed Państwa jednostką w ramach współpracy z innymi instytucjami 7. 
w zakresie wsparcia rodziny? 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Uwaga! Pytania 8-11 uzupełniają te ośrodki, które współpracują z organizacjami pozarządowymi
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Jakie są bariery utrudniające współpracę Państwa jednostki z organizacjami pozarządowymi 8. 
w zakresie wsparcia rodziny? (prosimy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi).

niewystarczający przepływ informacji a) 
niewystarczająca znajomość zadań realizowanych przez inne instytucjeb) 
duża ilość formalności koniecznych do podjęcia współpracyc) 
niespójne i nieprecyzyjne przepisy prawned) 
konflikty interpersonalnee) 
presja czasuf) 
nadmiar obowiązkówg) 
czasowe (różne godziny czasu pracy)h) 
niechęć do współpracy ze strony innych instytucjii) 
niewystarczająca liczba instytucji wspierających rodzinę j) 
inne, jakie?k) 

Jakie czynniki ułatwiają współpracę Państwa jednostki z organizacjami pozarządowymi  9. 
w zakresie wsparcia rodziny? (prosimy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi).

sprawny i właściwy przepływ informacjia) 
kompetentni pracownicyb) 
znajomość zadań realizowanych przez inne instytucjec) 
dyspozycyjność i szybkość reakcjid) 
konsekwencja i skuteczność w działaniue) 
bliskie sąsiedztwo współpracujących instytucjif) 
inne, jakieg) 

Jakie są korzyści ze współpracy Państwa jednostki z organizacjami pozarządowymi  10. 
w zakresie wsparcia rodziny? (proszę wybrać jedną odpowiedź).

sprawniejsze załatwianie sprawa) 
zwiększenie skuteczności pomocyb) 
dostęp do wypracowanych standardówc) 
wd) ymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami
zwiększenie wachlarza dostępnych usług w zakresie wsparcia rodzinye) 
inne, jakie…………………………………………………………f) 

Jakie wyzwania stoją przed Państwa jednostką w ramach współpracy z organizacjami 11. 
pozarządowymi w zakresie wsparcia rodziny? 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Wnioski
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METRYCZKA

Rodzaj instytucji1. 
opSa. 
pCprb. 

MOPS/MOPR (miasta na prawach powiatu)c. 

Rodzaj gminy2. 
wiejska a. 
miejsko-wiejska b. 
miejskac. 
nie dotyczy (PCPR)d. 

Osoba do kontaktu w sprawie ankiety3. 

imię i nazwisko  ............................................................

e-mail  ..........................................................................

telefon  .........................................................................

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i uwagę.

Jednocześnie przypominamy, że udzielone przez Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane jedynie  
do celów badawczych i opracowań statystycznych.



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin



Obserwatorium Integracji Społecznej – działanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

w ramach projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. 
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

www.ois.wzp.pl




