
 

 

Zadania dla instytucji w Modelu Kooperacji w gminach miejsko-wiejskich 

 

Burmistrz miasta i gminy 

 upoważnia ośrodek pomocy społecznej do podjęcia działań zmierzających do zbudowania 

kooperacji instytucji na terenie gminy, w tym do kontaktu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w celu uzyskania wsparcia w tym zakresie,  

 jest inicjatorem i gospodarzem spotkania, mającego na celu zaangażowanie instytucji do prac 

metodą kooperacji,  

 upoważnia osoby kierujące instytucjami gminnymi do zaangażowania się we wdrażanie 

MODELU KOOPERACJI i podjęcie odpowiednich działań, 

 nawiązuje współpracę ze starostą, który odpowiada za działania instytucji o zasięgu 

powiatowym (niezbędne w MODELU KOOPERACJI),  

 jest na bieżąco informowany o współpracy instytucji. 

 

Starosta powiatu 

 opcjonalnie jest uczestnikiem spotkania z burmistrzem, OPS i ROPS, mającego na celu 

przekazanie informacji o potrzebie wdrożenia MODELU KOOPERACJI, 

 upoważnia osoby kierujące instytucjami o zasięgu powiatowym do zaangażowania się we 

wdrażanie MODELU i podjęcie odpowiednich działań. 

 

Ośrodek pomocy społecznej 

 jest animatorem kooperacji instytucji w gminie,  

 informuje władze lokalne o potrzebie wprowadzenia MODELU,  

 przygotowuje diagnozę zasobów gminy,  

 informuje uczestników MODELU o założeniach MODELU i zadaniach instytucji, przedstawia 

możliwości stworzenia kooperacji instytucji i korzyści płynące ze współpracy dla wszystkich 

uczestników modelu, w tym mieszkańców, 

 inicjuje spotkanie Gminnej Grupy Kooperacji, zwołane w celu rozwiązania konkretnej sytuacji 

problemowej, a w dalszej perspektywie koordynuje działania PZK, 

 jest koordynatorem działań podejmowanych przez pracowników instytucji na rzecz 

konkretnej osoby/rodziny/grupy, utrzymuje kontakt z członkami GGK, monitoruje realizację 

zadań, 

 informuje ROPS o potrzebach, problemach wynikających z działania kooperacji w gminie. 

 

 

 



 
 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

Jego udział w MODELU jest fakultatywny, w zależności od możliwości i gotowości gminy do 

wdrożenia kolejnych etapów MODELU. Stopień zaangażowania ROPS należy uzgodnić z gminą, 

jednakże powinien zawsze być w gotowości do włączenia się w proces wdrożenia MODELU, na 

każdym z jego etapów. Realizacja działań odbywa się zgodnie z zakresem pracy Animatora 

Współpracy.  

 

Partnerskie Zespoły Kooperacji 

Składają się z dyrektorów i kierowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów 

innych polityk sektorowych z terenu powiatu. Do ich obowiązków należy m. in. oddelegowanie na 

wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiciela/przedstawicieli instytucji, którą reprezentują do 

udziału w posiedzeniu Gminnej Grupy Kooperacji, wymiana wiedzy i informacji. PZK funkcjonują  

w oparciu o podpisane porozumienie, deklarację.  

 

Gminne Grupy Kooperacji 

Tworzą przedstawiciele instytucji i podmiotów związanych z realizacją zadań na rzecz mieszkańców  

w obszarze rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb. Są to pracownicy reprezentujący 

instytucje publiczne i niepubliczne, odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu pomocy i integracji 

społecznej oraz innych polityk. Osoby wchodzące w skład GGK współpracują ze sobą w sposób 

skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem. Koordynatorem prac GGK jest 

wyznaczony przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 


