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Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 

i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W ramach Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, w 2014 roku,  

realizowane są badania społeczne w 16 województwach.  

Tytuły badań: 1. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”,  

2. „Profilaktyka instytucjonalna”, 3. „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”, 4. „Kontrakt socjalny w praktyce”. 

Realizacja badań w każdym z województw odbywa się w oparciu o tę samą  

metodologię wypracowaną dla każdego z badań przez Obserwatoria Integracji  

Społecznej z całej Polski we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  

w Warszawie.  

W ramach niniejszego projektu badawczego dla każdego z 4 badań powstaną raporty 

wojewódzkie oraz (na ich podstawie) 4 raporty ogólnopolskie.  

  

W województwie podlaskim badania regionalne realizowane są przez Obserwatorium 

Integracji Społecznej działające w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku. 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania ilościowego CAWI, w którym uczestniczyli 

Dyrektorzy/Kierownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 

rodzinie z województwa podlaskiego.  

Realizatorem badania jakościowego oraz raportu ogólnopolskiego będzie  

firma/instytucja badawcza wyłoniona przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  

z Warszawy w formie przetargu. 

 

Białystok, sierpień 2014 r. 

 

 

Cytowanie oraz wykorzystywanie danych jest dozwolone z podaniem źródła. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



3 | S t r o n a  
 

SPIS TREŚCI 
 

  

Wprowadzenie……………………………………………………………………………………….. 4 
  

1. Założenia metodologiczne……………………………………………………………………… 12 
  

2. Analiza danych uzyskanych ……………………………………………………………………. 14 
  

 2.1. Analiza danych zastanych………………………………………………................. 14 
   

 2.2. Analiza wyników badań……………………………………………………………… 16 
 

Wnioski……………………………………………………………………………………………….. 34 
  

Spis tabel…… ……………………………………………………………………………………….. 35 
  

Spis wykresów……………………………………………………………..………………………… 35 
  

Spis rysunków……………………………………………………………………...…..……………. 35 
  

Aneks nr 1. Lista wskaźników z danymi dla województwa podlaskiego………………………. 36 
  

Aneks nr 2. Narzędzia badawcze-kwestionariusz ankiety ……………………………………… 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 | S t r o n a  
 

Wprowadzenie  
 
       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) i działami analityczno-badawczymi w ROPS 

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 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. 

1.1 Czym jest współpraca? 

 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 o działalności pożytku 

                                                           
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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publicznego i o wolontariacie5, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej6, 

ustawa o pomocy społecznej,7ustawa o zatrudnieniu socjalnym8, ustawa o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy9 oraz ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych10 

1.2 Formy współpracy 

 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 

 

1.3 Tematyka problemów podejmowanych podczas współpracy 

 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 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. 
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1.4 Pozytywne strony podejmowania współpracy 

 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 1.1 

 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. 

 

1.5 Przeszkody towarzyszące we współpracy z innymi instytucjami 

Podczas każdej współpracy możliwe jest wystąpienie przeszkód, które wpływają na 

jej jakość. Wiązać się to może z: 

 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 ilość na zakup podstawowych 

materiałów biurowych, pokrycie kosztów transportu (bilety), łączności (telefony) 

i wynagrodzenia dla osób aktywnie uczestniczących w działaniach pomocowych 
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1.6 Instytucje działające na terenie gmin, powiatów i województw w zakresie 

pomocy 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 

 uniwersytet 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, w tym kuratorium oświaty, poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne  

 placówki wsparcia dziennego 

 sąd rodzinny, w tym kuratorska służba sądowa 

 ośrodek kultury 

 gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 

 kościoły, związki wyznaniowe 

 placówki ochrony zdrowia 

 ośrodek adopcyjny 

 urzędy pracy 

 służba więzienna 

 wolontariusze 

 

1.7 Uregulowania prawne dotyczące współpracy 

 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 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  

                                                           
12

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  

i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.13 

 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.  

 

                                                           
13

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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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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 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 bez-

robotna 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.), zwanej dalej „ustawą o promocji”. 

 

1.8 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 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 

                                                           
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.). 
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informacje odnośnie konkursów powinny ukazywać się w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP).18  

 

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. wykonywanie zadania publicznego łącznie z udzieleniem dotacji  

na sfinansowanie jego realizacji, 

 Wspierania, czyli wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem na tylko 

częściowe dofinansowanie 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 

jednostkami samorządu 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 

lokalnej.  

 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 publicznego21. 

                                                           
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. 
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.]. 
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 Bezpieczeństwa społecznego – w tym szczególnie działań pomocowych osobom  

i grupom społecznym zagrożonym wykluczenie 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. W tym przypadku jest obligatoryjny. 

3. Cykliczności współpracy. Formalnie ma charakter roczny, jednakże zaleca się 

tworzenie współpracy wieloletniej. 

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 powinna 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 podmiotowych najczęściej 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  

                                                           
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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1. Założenia metodologiczne  
 
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 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: 

1. Identyfikacja instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, z którymi ośrodki 

pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie nawiązują i utrzymują 

współpracę w zakresie pomocy i wsparcia rodziny; 

2. Opis charakteru tej współpracy – celów, form i stosowanych metod; 

3. Identyfikacja czynników ułatwiających i utrudniających nawiązywanie i utrzymywanie 

współpracy w zakresie pomocy i wsparcia rodzin; 

4. Ocena skuteczności współpracy OPS i PCPR z instytucjami publicznymi oraz 

organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy i wsparcia rodzin. 

 

Problemy badawcze 

 Na potrzeby realizacji celu głównego i celów szczegółowych sformułowano siedem 

problemów badawczych w następującym brzmieniu: 

1. Jakie są obszary współpracy OPS i PCPR z innymi instytucjami w zakresie pomocy 

i wsparcia rodziny? 

2. Z jakimi instytucjami współpracują OPS i PCPR w zakresie pomocy i wsparcia 

rodziny? 

3. Jakie są formy współpracy OPS i PCPR z innymi instytucjami w zakresie pomocy 

i wsparcia rodziny? 

4. Z jakimi innymi instytucjami najczęściej, a z jakimi najrzadziej podejmowana jest 

przez OPS i PCPR współpraca w zakresie pomocy i wsparcia? 

5. Jakie czynniki utrudniają współpracę OPS i PCPR z innymi instytucjami  

w zakresie pomocy i wsparcia rodziny?  

6. Jakie czynniki ułatwiają współpracę OPS i PCPR z innymi instytucjami w zakresie 

pomocy i wsparcia rodziny?  

7. Jakie są korzyści ze współpracy OPS i PCPR z innymi instytucjami w zakresie 

pomocy i wsparcia rodziny? 

 

Charakterystyka badanych 

Badaną populację stanowiły wszystkie działające w województwie podlaskim 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 93,2%, co oznacza, że wypełnione ankiety nadesłały 123 jednostki. Szczegółową 

                                                           
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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strukturę jednostek działających na terenie województwa podlaskiego oraz faktycznie 

biorących udział w badaniu przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Struktura respondentów. 

Źródło: opracowanie własne 

 
 
Techniki i narzędzia badawcze 

Przeprowadzenie badania składało się z dwóch etapów: analizy danych zastanych 

(desk research) oraz właściwego 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.              

14 118 78 27 13 132 

Jednostki 
biorące 
aktywny 
udział w 
badaniu 

liczba 14 109 75 23 11 123 

% 100% 92,3% 96,1% 85,1% 84,6% 93,1% 
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2. Analiza danych uzyskanych 

 

2.1 Analiza danych zastanych 

 

I wskaźnik 

System współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej z innymi podmiotami  

działającymi w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodzin powinien mieć partnerski 

charakter. Skoordynowanie prac różnych instytucji przyczynia się do bardziej efektywnego, 

systemowego oraz kompleksowego wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji 

życiowej. Na terenie województwa podlaskiego 8% mieszkańców korzysta ze wsparcia 

jednostek pomocy społecznej na poziomie gmin. Nadrzędną ideą instytucji pomocowych jest 

podejmowanie takich działań, które umożliwią rodzinom samodzielną egzystencję, pozwolą 

zaspokoić podstawowe potrzeby, zapewnią skuteczną realizację ról społecznych, stworzą 

możliwość rozwoju, a także umożliwią integrację ze środowiskiem. Wszechstronne  

i skoordynowane działania ograniczają zjawisko uzależniania beneficjentów od świadczeń 

pomocy społecznej oraz minimalizują problem wyuczonej bezradności. 

Działania z zakresu pomocy społecznej na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej wykonują organy administracji rządowej i samorządowej. Współpracują 

w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, 

związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi. W ustawie przyjęto, że podmioty pomocy społecznej mają możliwość 

zlecania wykonania zadań w drodze umowy i udzielania dotacji na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zleconego zadania różnym formom zorganizowania, ruchom  

i inicjatywom społecznym.  

 

Tabela 2. Liczba organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego, 

którym zlecono zadania w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 r. 

powiat gmina Typ gminy Typ jednostki
Liczba organizacji pozarządowych, 

którym zlecono zadania

augustow ski Augustów miejska OPS 28

siemiatycki Siemiatycze miejska OPS 26

m. Białystok M. Białystok miejska MOPR 22

bielski Bielsk Podlaski miejska OPS 13

zambrow ski Zambrów miejska OPS 9

białostocki Supraśl miejsko-w iejska OPS 8

m. Suw ałki M. Suw ałki miejska MOPR 8

łomżyński Piątnica w iejska OPS 5

augustow ski Augustów w iejska OPS 2

m. Łomża M. Łomża miejska MOPR 2

białostocki Choroszcz miejsko-w iejska OPS 1

białostocki Juchnow iec Kościelny w iejska OPS 1

białostocki Wasilków miejsko-w iejska OPS 1

hajnow ski Hajnów ka miejska OPS 1

sokólski Krynki miejsko-w iejska OPS 1

sokólski Szudziałow o w iejska OPS 1

w ysokomazow iecki Now e Piekuty w iejska OPS 1
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Dane liczbowe z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wskazują na fakt, iż  

w województwie podlaskim w 2013 roku zadania organizacjom pozarządowym w trybie 

działalności pożytku publicznego z obszaru pomocy społecznej zlecało 17 gmin, czyli 14% 

ogółu gmin województwa podlaskiego. Na wykresie nr 2 wskazano gminy, które zlecały 

zadania oraz liczbę organizacji, które były wykonawcami poszczególnych działań. Najwięcej 

zadań organizacjom pozarządowym zlecały ośrodki pomocy społecznej w Augustowie 

i Siemiatyczach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.  

Organy administracji rządowej i samorządowej mogą również zlecać zadania z pomocy 

społecznej innym podmiotom w trybie zamówień publicznych. Z dostępnych informacji 

wynika, że  na terenie województwa podlaskiego tylko 2 gminy, czyli niespełna 2% ogólnej 

liczby gmin realizowało zadania zlecając je organizacjom pozarządowym. Były to ośrodki 

pomocy społecznej w Zabłudowie i Sokółce.   

 

II wskaźnik 

          Organizacje pozarządowe są to podmioty niezależne od administracji publicznej. 

Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, 

prawami człowieka, nauką i techniką. Znaczącą rolę pełnią także organizacje, które zajmują 

się przezwyciężaniem trudnych sytuacji życiowych. Na terenie województwa podlaskiego 

funkcjonuje ich 1 272. Ponadto w obszarze pomocy społecznej działają organizacje, których 

głównym filarem pomocy jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój gospodarczy.  

W województwie podlaskim liczba tego typu podmiotów to 404.  

 

III wskaźnik 

Na podstawie danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej zebrano informacje na 

temat zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia w województwie podlaskim. Ze 

sprawozdawczości jednostek gminnych i powiatowych wynika, że na terenie województwa  

w roku 2013 funkcjonowało 229 placówek szeroko rozumianej pomocy społecznej. Strukturę 

tych placówek prezentuje poniższa tabela.  

 

Tabela 3. Wybrane instytucje pomocy społecznej funkcjonujące  w województwie 
podlaskim w 2013 roku 

 
*Uwzględniono DPS prowadzony przez Samorząd Województwa Podlaskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

liczba placówek liczba miejsc
liczba osób 

korzystających 

średni roczny koszt 

utrzymania (w zł)

domy pomocy społecznej* 21 2297 2520 3703863

ośrodki wsparcia 59 2265 5559 348802

w tym: środkowiskowe domy samopomocy 16 570 600 460257

dzienne domy pomocy 2 545 801 1559499

noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych 10 394 2604 138264

kluby samopomocy 3 225 402 199675

mieszkania chronione 19 57 46 7148

ośrodki interwencji kryzysowej 7 49 635 190635

jednostki specjalistycznego poradnictwa 9 207 x 308219

placówki wsparcia dziennego 43 1263 1768 117465

placówki opiekuńczo - wychowawcze 18 323 402 751049

w tym: placówki typu rodzinnego 4 27 24 186723

centrum integracji społecznej 6 x 193 627299

klub integracji społecznej 5 x 454 582664

warsztaty terapii zajęciowej 25 x 822 556832

zakład aktywnosci zawodowej 2 x 48 210896
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Analizie poddano również liczbę gmin, w których w 2013 r. funkcjonowały instytucje 

pomocy i wsparcia. Z pozyskanych danych wynika, że na 118 gmin województwa 

podlaskiego jedynie w 21 funkcjonowały tego typu placówki, co stanowi 17,80% ogółu gmin 

województwa. Instytucje pomocy i wsparcia głównie skupione był w miastach grodzkich, tj. 

Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Ponadto, zaledwie 6 gmin wiejskich (niecałe 8% gmin 

wiejskich) posiada tego rodzaju zasoby w swoich strukturach. Zazwyczaj na ich terenach 

wskazywane były pojedyncze ośrodki wsparcia i jednostki specjalistycznego poradnictwa. 

Inaczej prezentuje się infrastruktura pomocy społecznej na terenie powiatów. 

Wszystkie samorządy powiatowe (14) województwa podlaskiego, w 2013 r. posiadały 

w swych zasobach jednostki pomocy i wsparcia, które świadczyły usługi na rzecz osób 

potrzebujących. Zaznaczyć należy, że to powiatowe centra pomocy rodzinie nadzorują 

instytucje pomocy społecznej, które głównie występują w województwie podlaskim, tj. domy 

pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

 

 

 

2.2 Analiza wyników badań 

 Współpraca jest jednym z instrumentów efektywności w świadczeniu pomocy 

społecznej. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie możliwość skutecznego działania 

w obszarze pomocy społecznej bez zaangażowania różnych podmiotów. Powszechnie 

wiadomo, iż współdziałanie jest jednym z istotnych warunków powodzenia działań  

i skutecznego rozwiązywania problemów społecznych. Aby wykorzystywać dostępne 

narzędzia pomocy społecznej należy działać wspólnie, angażując i wykorzystując dostępne 

lokalnie zasoby społeczności, organizacji pozarządowych, animatorów, jednostek samorządu 

itp. 
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Rysunek 1. Wybrane instytucje pomocowe 

Źródło: opracowanie własne 

  

 

Jednym z celów 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” było zebranie od instytucji 

pomocy społecznej informacji na temat występujących ograniczeń we współpracy, oceny 

skuteczności oraz zadowolenia ze współpracy.  

          W pierwszej części badania respondenci za pomocą skali wskazywali występowanie 

ograniczeń i trudności we współpracy pomiędzy różnymi instytucjami. Ocena 1 oznaczała iż 

dany OPS bądź PCPR współpracuje z daną placówką czy organizacją bez żadnych 

przeszkód, zaś notę 5 przyznawano w sytuacji, gdy ograniczenia we współpracy 

występowały w bardzo dużym stopniu i była ona przez to utrudniona. Uśrednioną wartość 

oceny obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 1. Występowanie ograniczeń/trudności we współpracy wskazane przez OPS 
i PCPR z terenów województwa podlaskiego w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

           

Średnia ocen, na pięciostopniowej skali, w żadnym z wymienionych przypadków nie 

przekroczyła 3, co świadczy o małych ograniczeniach odnośnie współpracy jednostek 

pomocy społecznej województwa podlaskiego z innymi instytucjami. Ośrodki pomocy 

społecznej bezproblemowo kooperowały ze służbą więzienną, ośrodkami adopcyjnymi oraz 

Uniwersytetami Trzeciego Wieku, o czym świadczy niska średnia (ok. 1,60). Na 

przeciwległym biegunie znalazły się Policja (w tym policyjna izba dziecka), placówki ochrony 

zdrowia oraz Kościoły i związki wyznaniowe. W tych przypadkach średnia wyniosła ok 2,20, 

co i tak jest relatywie niską wartością świadczącą o tym, iż OPS-y bez większych trudności 

współpracują z różnymi instytucjami. Jeśli chodzi o powiatowe centra pomocy rodzinie to 

najmniejsze ograniczenia we współpracy występują pomiędzy nimi a Uniwersytetami 
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Trzeciego Wieku, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowymi Urzędami Pracy. 

Najwyższe noty świadczące o bardziej ograniczonej i utrudnionej współpracy przyznano: 

sądowi rodzinnemu, innym samorządowym placówkom pomocy społecznej oraz gminnym 

komisjom rozwiązywania problemów alkoholowych (średnie powyżej 2,75).  

           

Wykres 2. Ocena skuteczności działań podejmowanych przez OPS i PCPR z terenu 
województwa podlaskiego w zakresie współpracy w 2013 roku 

 

     Źródło: opracowanie własne 
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          Kolejnym zagadnieniem poddanym analizie była ocena skuteczności działań 

podejmowanych w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej. Była ona określona przez 

respondentów za pomocą skali, gdzie 1 oznaczało, iż działania podjęte z daną instytucją 

okazały się w ogóle nieskuteczne, zaś 5 gdy były one bardzo skuteczne. Otrzymane wyniki 

obrazuje wykres nr 2.  

Z analizy uzyskanych danych wynika, że ośrodki pomocy społecznej podejmowaną 

współpracę z innymi instytucjami oceniają za skuteczną, o czym świadczy fakt, iż średnia 

uzyskanych odpowiedzi dla wszystkich instytucji wyniosła 3,96 w pięciostopniowej skali. 

Najskuteczniej, samorządy gminne oceniły współpracę z gminnymi komisjami rozwiązywania 

problemów alkoholowych, Policją oraz placówkami oświaty i wychowania (takimi jak szkoły, 

kuratoria oświaty, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itp.). Najniższe średnie 

określające skuteczność działań podejmowanych w zakresie współpracy, przyznano 

Uniwersytetom Trzeciego Wieku, służbie więziennej oraz placówkom opiekuńczo-

wychowawczym.  

          W przypadku PCPR-ów skuteczna współpraca była realizowana przede wszystkim  

z placówkami oświaty i wychowania, Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz z Powiatowym 

Urzędem Pracy (w każdym przypadku średnia wyniosła 4 i wyżej). Za najmniej efektywne 

działania podejmowane z innymi instytucjami przedstawiciele PCPR-ów z województwa 

podlaskiego uznali te, przeprowadzane w kooperacji z podmiotami ekonomii społecznej, 

Ośrodkami Interwencji Kryzysowej oraz z Uniwersytetami Trzeciego Wieku (średnia 2,7 

i niżej). 

          Ostatnim zagadnieniem,  które respondenci oceniali w pierwszym bloku pytań, było 

zadowolenie ze współpracy z innymi instytucjami. Tak jak w poprzednich przypadkach, tak 

i w tym miejscu wyrażane było one za pomocą skali, w której nota 1 oznaczała brak 

zadowolenia ze współpracy, zaś notę 5 przyznawano gdy współdziałanie między instytucjami 

przynosiło duże korzyści i efekty, a obie strony były z niej zadowolone. Wyniki pokazały 

(wykres nr 3), że OPS-y oraz PCPR-y zazwyczaj podobnie oceniają poziomu zadowolenia 

odnośnie współpracy z innymi instytucjami. Najwyższą średnią uzyskały: 

 Placówki oświaty i wychowania (OPS – 4,28, PCPR – 4,29) 

 Powiatowe Urzędy Pracy (OPS – 4,22, PCPR – 4,07) 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej (OPS – 4,21, PCPR -  4,06) 

          Jedynym przypadkiem, w którym jedna z instytucji przyznała wysoką średnią zaś 

druga dużo niższą, były gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym 

wypadku OPS-y oceniają wysoko zadowolenie ze współpracy z tą instytucją – 4,55, zaś 

PCPR-y na poziomie 3,75. Biorąc pod uwagę instytucje, z którymi zadowolenie  

z podejmowania wspólnych inicjatyw jest niskie, to zróżnicowanie pomiędzy jednostkami 

gminnymi i powiatowymi jest bardziej widoczne. Ośrodki Pomocy Społecznej są najmniej 

zadowolone ze współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, służbą więzienną oraz 

ośrodkami adopcyjnymi. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie najniższej oceniły 

Uniwersytety Trzeciego Wieku (2,67) oraz Ośrodki Interwencji Kryzysowej (2,71). Średnią na 

poziomie 3,00 otrzymały ośrodki kultury, placówki wsparcia dziennego oraz podmioty 

ekonomii społecznej. 
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Wykres 3. Ocena zadowolenia ze współpracy OPS i PCPR z terenu województwa 
podlaskiego z innymi organizacjami w 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne 
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          Respondenci mieli także możliwość zaznaczenia odpowiedzi „brak współpracy”, co 

miało oznaczać, że dany OPS/PCPR ani nie razu nie podjął współpracy na żadnej 

płaszczyźnie z daną instytucją w 2013 roku.  Wyniki tego zagadnienia przedstawia tabela nr 

4. 

Tabela 4. Brak współpracy z innymi instytucjami wskazana przez OPS i PCPR z terenu 
województwa podlaskiego w 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne 

 

  Z analizy danych wynika, że instytucjami z którymi nie współpracuje zdecydowana 

większość OPS-ów i PCPR-ów są: Uniwersytet Trzeciego Wieku, podmioty ekonomii 

społecznej oraz placówki wsparcia dziennego. Należy pamiętać, że brak podejmowania 

współpracy z niektórymi instytucjami wynika z różnych typów zadań realizowanych przez te 

instytucje i brakiem konieczności podejmowania wspólnych działań.  

Poszczególne instytucje oraz trzeci sektor współpracują ze sobą aby podejmować 

działania w obszarach dotyczących problemów wymienionych w ustawie o pomocy 

społecznej. Respondenci spośród wszystkich problemów określonych w ustawie o pomocy 

społecznej, mieli wybrać pięć i uszeregować od 1 do 5, gdzie 1 oznaczał ten obszar, gdzie 

najrzadziej podejmowano współpracę, natomiast 5, gdzie współpraca była podejmowana 

najczęściej. Zebrane wyniki przedstawia wykres 4.  

         W przypadku Ośrodków Pomocy Społecznej ich współpraca z innymi organizacjami 

najczęściej dotyczyła rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie (aż 41 

OPS-ów przyznało notę 5).  Częsta współpraca jest także podejmowana w obszarach 

przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu oraz potrzeby ochrony macierzyństwa 

i wielodzietności (wykres nr 4).  

 
 

 

 

Instytucje Brak współpracy OPS Brak współpracy PCPR

Uniwersytet trzeciego wieku 91 11

Ośrodek adopcyjny 89 2

Podmioty ekonomii społecznej 85 10

Placówki wsparcia dziennego 75 11

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 75 0

Ośrodek interwencji kryzysowej 68 7

Służba więzienna 57 6

Warsztaty Terapii Zajęciowej 41 0

Ośrodek wsparcia 36 5

Ośrodek kultury 36 9

Organizacje pozarządowe 33 1

Kościoły, związki wyznaniowe 22 6

Sąd rodzinny, w tym kuratorska służba sądowa 3 0

Placówki ochrony zdrowia 2 4

Policja, w tym policyjna izba dziecka 2 0

Placówki oświaty i wychowania 1 0

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 0 6

Powiatowy Urząd Pracy 0 0

OPS/PCPR/MOPR/MOPS 0 0
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Wykres 4. Częstotliwość rozwiązywania problemów społecznych przez OPS z terenu 
województwa podlaskiego w ramach współpracy z innymi instytucjami w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

          Sytuacja wygląda inaczej w przypadku Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. 

Placówki te najczęściej współpracują z innymi instytucjami w celu niwelowania zjawiska 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (średnia wynosząca aż 4,14). Średnią 

powyżej 3 uzyskały również działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przemocy  

w rodzinie. Natomiast problemami, przy których rozwiązywaniu współpraca zarówno OPS-ów 

jak i PCPR-ów w województwie podlaskim z innymi instytucjami jest niewielka są między 

innymi: trudności w integracji cudzoziemców oraz potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi. 
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Wykres 5. Częstotliwość rozwiązywania problemów społecznych przez PCPR z terenu 
województwa podlaskiego w ramach współpracy z innymi instytucjami w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

          

Jednostki pomocy społecznej na poziomie gminy i powiatu zostały poproszone 

również, o wskazanie form współpracy z innymi instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia 

rodziny. Respondentów mieli wybrać trzy formy współpracy, które podejmują z innymi 

podmiotami i uszeregować je od 1 do 3 (gdzie 1 oznacza te najrzadziej, a 3 te najczęściej 

podejmowane formy współdziałania).  

Przeprowadzona analiza pokazała, iż najpopularniejszą i najczęstszą formą 

kooperacji Ośrodków Pomocy Społecznej z innymi jednostkami jest wymiana informacji 

i doświadczeń, która w trzystopniowej skali otrzymała średnią na poziomie 2,25 (wybrały ją 

aż 92 OPS-y, z czego 45 przyznały jej notę 3). Także spora liczba badanych Ośrodków 

często uczestniczy we wspólnych projektach finansowanych z funduszów unijnych (średnia 

2,14). OPS-y z województwa podlaskiego spośród wszystkich form współpracy wskazały, że 

najrzadziej korzystają z możliwości realizacji lub uczestnictwa we wspólnych programach 

aktywności lokalnej.  
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Tabela 5. Formy współpracy ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa 
podlaskiego z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

         

Natomiast, analiza wyników badania tego samego zagadnienia dotycząca PCPR 

pokazała, iż najpopularniejszą i najczęstszą formą współdziałania z innymi jednostkami są 

działania informacyjne i promocyjne dla osób, które są wykluczone bądź zagrożone 

wykluczeniem społecznym (średnia 2,10).  Zdecydowanie najmniej jednostek wskazało 

działania na rzecz ekonomii społecznej, prowadzenie zintegrowanych baz danych oraz 

uczestnictwo we wspólnych programach aktywności lokalnej, co oznacza, że są to 

sporadycznie używane formy współpracy z innymi instytucjami. 

 

Tabela 6. Formy współpracy powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu 
województwa podlaskiego z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny w 2013 
roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

          Zdarza się, że instytucje pomocy społecznej często wyrażają chęć i potrzebę 

współpracy z innymi placówkami w celu zwiększenia efektywności prowadzonych przez nich 

działań, lecz napotykają na liczne przeszkody, które uniemożliwiają skuteczną kooperację. 

Bariery mogą mieć charakter biurokratyczny (niespójne przepisy prawa, zbyt duża ilość 

Formy współpracy Ocena

Wymiana informacji i doświadczeń 2,25

Realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych projektach 

finansowanych z funduszy unijnych 2,14

Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 2,00

Szkolenia pracowników 1,98

Działania informacyjne i promocyjne dla osób wykluczonych i/lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 1,88

Prowadzenie zintegrowanych baz danych 1,87

Prowadzenie analiz/badań wybranych problemów społecznych 1,72

Realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych programach aktywności 

lokalnej 1,64

Formy współpracy Ocena

Działania informacyjne i promocyjne dla osób wykluczonych i/lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 2,10

Realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych projektach 

finansowanych z funduszy unijnych 2,00

Prowadzenie analiz/badań wybranych problemów społecznych 2,00

Wymiana informacji i doświadczeń 1,92

Szkolenia pracowników 1,29

Realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych programach aktywności 

lokalnej 1,00

Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 1,00

Prowadzenie zintegrowanych baz danych 1,00
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formalności) bądź wewnętrzny (min. nadmiar obowiązków i wynikający z tego brak czasu na 

nawiązywanie współpracy z nowymi instytucjami). W jednym z pytań kwestionariusza ankiety 

respondenci zostali poproszenie o wymienienie przeszkód, które w największym stopniu 

utrudniają współpracę ich jednostek z innymi organizacjami czy instytucjami. Wyniki 

dotyczące Ośrodków Pomocy Społecznej prezentuje wykres nr 6. 

 
Wykres 6. Bariery utrudniające współpracę OPS-ów z terenu województwa 
podlaskiego z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

          Analiza wyników badań wykazała, że główną przyczyną braku współpracy Ośrodków 

Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego z innymi instytucjami jest nadmiar 

obowiązków, jakimi obarczeni są pracownicy tego typu placówek. Powód ten wskazało 27% 

respondentów. Okazuje się, że również przeszkody biurokratyczne w znacznym stopniu 

hamują skuteczne współdziałanie pomiędzy placówkami pomocy społecznej (niespójne 

i nieprecyzyjne prawo wskazało 17%, a zbyt dużą ilość formalności koniecznych do podjęcia 

współpracy zaznaczyło 13% ankietowanych). O tym, że pracownicy OPS-ów oraz inne 

organizacje pomoce z naszego regionu są otwarte na kooperację świadczy fakt,  

iż najrzadziej pojawiającą się odpowiedzią była niechęć do współpracy ze stron innych 

instytucji (3%).  

         Takie same powody ograniczające efektywne współdziałanie wskazały podlaskie 

PCPR-y (wykres nr 7). Poza trzema wymienionymi wcześniej, wysoko znalazła się również  

niewystarczająca liczba instytucji wspierających rodzinę.  

11% 
5% 

13% 

17% 

8% 

27% 

4% 
3% 

12% 

Niewystarczający przepływ informacji

Niewystarczająca znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje

Duża ilość formalności koniecznych do podjęcia współpracy

Niespójne i nieprecyzyjne przepisy prawne

Presja czasu

Nadmiar obowiązków

Czasowe (różne godziny czasu pracy)

Niechęć do współpracy ze strony innych instytucji

Niewystarczająca liczba instytucji wspierających rodzinę



27 | S t r o n a  
 

Podsumowując, można wnioskować, iż zbyt duża liczba obowiązków powierzona 

pracownikom pomocy społecznej oraz nadmierna biurokracja z jaką muszą się zmagać, są 

głównymi czynnikami wpływającymi na brak podejmowania współpracy z nowymi partnerami 

jak i na utrudnienia w podejmowaniu wspólnych inicjatyw z instytucjami, z którymi podlaskie 

OPS-y i PCPR-y współpracują już od pewnego czasu. 

 
Wykres 7. Bariery utrudniające współpracę  PCPR-ów z terenów województwa 
podlaskiego z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

          Instytucje pomocy społecznej podejmują współpracę aby sprawniej realizować swoje 

zadania, wymieniając się przy tym swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. W niektórych 

przypadkach jest ona bardzo owocna i przynosi bardzo dobre rezultaty. Wpływ na to mają 

różnego rodzaju czynniki, które ułatwiają współpracę jednostek z innymi instytucjami, między 

innymi w zakresie wsparcia rodziny.  W jednym z pytań kwestionariusza ankiety poproszono 

respondentów o ich wskazanie. Wyniki obrazuje tabela nr 7.  

Tabela 7. Czynniki ułatwiające współpracę ośrodków pomocy społecznej z terenów 
województwa podlaskiego z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny w 2013 
roku   

 

Źródło: opracowanie własne 
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          Czynnikiem, który w największy sposób ułatwia współpracę Ośrodków Pomocy 

Społecznej z innymi podmiotami pomocy społecznej są kompetentni pracownicy (27%). 

Wykwalifikowana kadra danego ośrodka nie tylko wpływa na podnoszenie świadczonych 

przez niego usług, ale także sprawia, że placówka posiadający kompetentny personel jest 

postrzegana przez inne instytucje jako dobry partner do współpracy. Według respondentów 

ważną i pomocną rolę spełnia również sprawny i właściwy przepływ informacji (20%), który  

w znaczny sposób przyśpiesza podejmowanie decyzji oraz działania prowadzone przez 

OPS-y.   

         W przypadku PCPR-ów czynnikiem w największy sposób ułatwiający współpracę  

z innymi placówkami jest znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje (28%).  

Natomiast w przypadku OPS jak i PCPR najmniej istotnym czynnikiem jest dyspozycyjność 

i szybkość reakcji. 

Wykres 8. Czynniki ułatwiające współpracę powiatowych centrów pomocy rodzinie 
z terenu województwa podlaskiego z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny 
w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

          Z podejmowania współpracy może płynąć wiele korzyści, które dodatnio wpływają na 

funkcjonowanie instytucji i przyśpieszają realizowanie założonych celów. To jakie są 

zdaniem przedstawicieli podlaskich OPS-ów i PCPR-ów zalety wynikające z wchodzenia  

w kooperację z innymi podmiotami pokazuje wykres nr 9. 
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Wykres 9. Korzyści wynikające ze współpracy OPS i PCPR z terenu województwa 
podlaskiego z innymi instytucjami w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

          Aż 59% OPS-ów i 64% PCPR-ów wskazało, że podstawową korzyścią jest 

zwiększenie skuteczności pomocy. Wynika z tego, że współpraca międzyinstytucjonalna 

bardzo pomaga w realizowaniu głównego zadania jakie jest postawione przed każdą 

placówką pomocy społecznej w Polsce. Co czwarty podlaski OPS za korzyść wynikającą ze 

współpracy uważa sprawniejsze załatwianie spraw, natomiast co piąty PCPR za pozytywny 

wynik współdziałań z innymi jednostkami uważa wymianę wiedzy i doświadczeń. 

        Instytucje pomocy społecznej zostały także zapytane o stojące przed nimi wyzwania  

w ramach współpracy z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny. Do respondentów 

skierowano pytanie otwarte, z prośbą o wskazanie tych działań, które podjęliby w pierwszej 

kolejności. Poniżej zaprezentowano najczęstsze odpowiedzi: 

 Spora część przedstawicieli OPS-ów i PCPR-ów za główne wyzwanie wskazało 

stawienie czoła nadmiarowi obowiązków i formalności z jakimi muszą się zmagać 

każdego dnia. Dostosowanie pracy instytucji do zmieniających się przepisów prawa  

i stałe przezwyciężanie barier administracyjno-biurokratycznych jest według 

respondentów jedyną drogą do sprawniejszego załatwiania spraw i zmniejszenia 

ograniczeń czasowych.  

 Dzięki współpracy pracownicy pomocy społecznej dążą także do podnoszenia swoich 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Możliwość odbywania wspólnych szkoleń 

i udział we współorganizowanych seminariach pogłębia ich wiedzę na temat zakresu 

pomocy innych instytucji w celu sprawniejszego udzielenia pomocy potrzebującym. 

 Pomimo nawiązywania współpracy z wieloma jednostkami, respondenci za jedno ze 

stojących przed nimi wyzwań wymieniają dążenie do stałej i opartej na jasnych 

procedurach kooperacji. Tam gdzie współpraca nie jest idealna należy dążyć do jej 

polepszenia (min. wymieniona została współpraca z placówkami służby zdrowia, 

wolontariatem, organizacjami pozarządowymi czy Powiatowym Urzędem Pracy). 

Podtrzymywanie owocnej współpracy zdaniem respondentów usprawni przepływ 
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informacji między organizacjami, zwiększy możliwości działania i udzielania pomocy 

osobom potrzebującym oraz pozwoli na udzielanie kompleksowego wsparcia 

rodzinie. 

 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

        Podlaskie placówki pomocy społecznej nawiązują również współpracę z organizacjami 

pozarządowymi prowadząc wspólnie różnego rodzaju działania mające na celu pomoc 

osobom potrzebującym. Zdarza się jednak, że różnego rodzaju ograniczenia i przeszkody 

zakłócają tego typu współdziałanie.  W jednym z pytań kwestionariusza ankiety respondenci 

zostali poproszeni o wymienienie barier, które w największym stopniu utrudniają współpracę 

ich jednostek z organizacjami trzeciego sektora. Wyniki dotyczące zarówno Ośrodków 

Pomocy Społecznej jak i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie prezentuje wykres nr 10. 

Wykres 10. Bariery utrudniające współpracę jednostek pomocy społecznej z terenu 
województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia 
rodziny w 2013 roku (N=79) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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współpracy. Barierami, które praktycznie nie występują to konflikty interpersonalne oraz 

niechęć jednej ze stron do podejmowania współpracy. 

          Mimo istniejących barier, zauważalne są też czynniki, które ułatwiają współpracę 

jednostek pomocy z społecznej z organizacjami pozarządowymi. Wyniki badania wykazały 

(rysunek nr 2), iż prawie co czwarty OPS wskazał kompetencje pracowników jako główny 

element pomagający w skutecznej i ciągłej kooperacji z instytucjami z trzeciego sektora.  Co 

piąta placówka za ważny czynnik uważa sprawny i szybki przepływ informacji. 

 

Rysunek 2. Czynniki ułatwiające współpracę ośrodków pomocy społecznej z terenu 
województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia 
rodziny w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

       

Również w przypadku Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie za główny czynnik 

ułatwiający współpracę tego typu placówek z organizacjami pozarządowymi są kompetentni 

pracownicy (30%). Podobnie jak w przypadku OPS, co piąty PCPR za ważną rzecz 

pomagającą w skutecznym współdziałaniu wskazał sprawny i szybki przepływ informacji, 

który pomaga w skracaniu czasu przeznaczonego na podejmowanie i wydawanie różnego 

rodzaju decyzji. W przypadku OPS oraz PCPR najmniej ważnym czynnikiem jest 

dyspozycyjność i szybkość reakcji (12% i 7%). 
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Rysunek 3. Czynniki ułatwiające współpracę powiatowych centrów pomocy rodzinie 
z terenu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
wsparcia rodziny w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

        To, jakie są zdaniem przedstawicieli podlaskich OPS-ów i PCPR-ów korzyści 

wynikające ze współpracy z organizacjami działającymi w trzecim sektorze, prezentuje 

wykres nr 11. Aż 57% OPS-ów i 54% PCPR-ów wskazało, że podstawową zaletą będącą 

wynikiem podejmowania wspólnych przedsięwzięć z organizacjami pozarządowymi jest 

zwiększenie skuteczności pomocy. Co trzeci PCPR i co piąty OPS uważa również, że zaletą 

współpracy jest sprawniejsze załatwianie spraw. 

Wykres 11. Korzyści wynikające ze współpracy OPS i PCPR z terenu województwa 
podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku. 

 
           

Źródło: opracowanie własne 
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        Ostatnie pytanie kwestionariusza ankiety dotyczyło wyzwań, przed jakimi stoją  

jednostki pomocy społecznej. Poniżej zestawiono wskazane obszary. 

 Największym wyzwaniem jest kontynuacja współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w ramach realizacji zadań ustawowych oraz poprawienie jej 

skuteczności. Ważne jest także, aby samorządy, które do tej pory nie korzystały  

z tego rodzaju współdziałania otworzyły się na realizację zadań wspólnie z trzecim 

sektorem. Respondenci zauważyli, że równie ważne jest rozszerzanie współpracy na 

nowe obszary, takie jak: ekonomia społeczna czy realizowanie programów 

terapeutycznych.   

 Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że na terenie części gmin województwa 

podlaskiego brakuje organizacji pozarządowych. Wyzwaniem jest, aby oferta 

organizacji pozarządowych trafiała do wszystkich jednostek pomocy społecznej lub 

ich liczba była stosunkowo większa, tak aby wesprzeć samorządy lokalne w realizacji 

nałożonych zadań na rzecz rodzin. 

 Ważne jest, aby jednostki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe wspólnie 

podejmowały działania profilaktyczne przeciwdziałające powstawaniu problemów 

społecznych. 
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Wnioski 

 

1. Instytucjami, z jakimi najczęściej nie współpracowały jednostki pomocy społecznej 

w 2013 roku były: Uniwersytet Trzeciego Wieku, podmioty ekonomii społecznej oraz 

placówki wsparcia dziennego. 

2. Instytucje pomocy społecznej, zarówno na szczeblu powiatowym jak i gminnym, nie 

wskazywały znaczących ograniczeń i trudności we współpracy z innymi podmiotami. 

Średnia wskazanych odpowiedzi nie przekroczyła 3 w pięciostopniowej skali. 

3. Ośrodki Pomocy Społecznej najwyżej oceniły współpracę jak i skuteczność działań 

podejmowanych we współpracy z gminnymi komisjami rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz Policją, a za najmniej skuteczne uznały inicjatywy podjęte 

z Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz służbą więzienną. 

4. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie najwyżej oceniły zadowolenie ze współpracy jak 

i skuteczność działań podejmowanych wspólnie z placówkami oświaty i wychowania 

oraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej, zaś najniżej z podmiotami ekonomii 

społecznej, Uniwersytetami Trzeciego Wieku  oraz Ośrodkami Interwencji Kryzysowej 

5. Współpraca Ośrodków Pomocy Społecznej z innymi instytucjami najczęściej 

dotyczyła rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie, 

a najrzadziej  spraw związanych z integracją cudzoziemców. 

6. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie najczęściej podejmowały współpracę w celu 

przeciwdziałania bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, natomiast 

w ogóle nie podejmowały w 2013 roku współpracy odnośnie takich problemów jak: 

potrzeba ochrony macierzyństwa, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi oraz 

trudności związanych z integracją cudzoziemców. 

7. Najczęstszą formą współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej z innymi instytucjami 

w zakresie wsparcia rodziny była wymiana informacji i doświadczeń, natomiast 

w przypadku Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  były to działania informacyjne 

i promocyjne dla osób, które są wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem 

społecznym. 

8. Główną barierą utrudniającą współpracę jednostek pomocy społecznej z innymi 

instytucjami oraz z organizacjami pozarządowymi, był nadmiar obowiązków.  

9. Organizacje pomocowe jak i jednostki pomocy społecznej z województwa 

podlaskiego są otwarte na kooperację. Świadczyć może o tym fakt, iż najrzadziej 

pojawiającą się odpowiedzią dotyczącą potencjalnych barier w podejmowaniu 

wspólnych działań była niechęć do współpracy ze stron innych instytucji. 

10. Czynnikiem, który w największy sposób ułatwia współpracę Ośrodków Pomocy 

Społecznej z innymi podmiotami pomocy społecznej są kompetentni pracownicy, 

natomiast w przypadku Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie jest to znajomość 

zadań realizowanych przez inne instytucje. Kompetentna kadra pracownicza jest 

także czynnikiem, który w największy sposób ułatwia współpracę jednostek pomocy 

społecznej z organizacjami pozarządowymi. 

11. Przedstawiciele OPS i PCPR jako główną korzyść wynikającą ze współpracy z innymi 

instytucjami jak i z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku uznali zwiększenie 

skuteczności pomocy. 
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Aneks 1. Lista wskaźników z danymi dla województwa podlaskiego 
 

lp. wskaźnik źródło 
wielkość 

(2013 r.) 

dane dodatkowe/ 

pomocnicze 

1 Liczba gmin, które zleciły 

organizacji pozarządowych 

zadania w trybie działalności 

pożytku publicznego (pomoc 

społeczna) i /lub w trybie 

zamówień publicznych (pomoc 

społeczna) do ogólnej liczby 

gmin w województwie 

OZPS 

(tabela 9) 

16,10% liczba gmin, które zleciły organizacji 

pozarządowych zadania w trybie 

działalności pożytku publicznego 

(pomoc społeczna) – 17 

liczba gmin, które zleciły organizacji 

pozarządowych zadania w trybie 

zamówień publicznych (pomoc 

społeczna) – 2 

ogólna liczba gmin w województwie – 

118 

W
s
k
a
ź
n
ik

 d
o
d
a
n
y
 –

 1
a
 

Liczba powiatów, które zleciły 

organizacji pozarządowych 

zadania w trybie działalności 

pożytku publicznego (pomoc 

społeczna) i /lub w trybie 

zamówień publicznych (pomoc 

społeczna) do ogólnej liczby 

powiatów w województwie 

OZPS 

(tabela 9) 

28,57% liczba powiatów, które zleciły 

organizacji pozarządowych zadania w 

trybie działalności pożytku publicznego 

(pomoc społeczna) – 4 

liczba powiatów, które zleciły 

organizacji pozarządowych zadania w 

trybie zamówień publicznych (pomoc 

społeczna) – 0 

ogólna liczba powiatów w 

województwie – 14 

2 Liczba organizacji 

pozarządowych 

www.ngo.pl 

(dział: 

przezwyciężanie 

trudnych sytuacji 

życiowych., 

przeciwdziałanie 

bezrobociu i 

rozwój 

gospodarczy) 

1.676 

(1.272; 404) 

Dwie oddzielne liczby: 
1. Baza danych dostępna na stronie 
http://bazy.ngo.pl, Działanie: 
„Przezwyciężanie trudnych sytuacji  
życiowych, działalność wspierająca” - 
1272 
 
2. Baza danych dostępna na stronie 

http://bazy.ngo.pl, Działanie: 

„Przeciwdziałanie  bezrobociu, rozwój 

gospodarczy” - 404 

3 Odsetek gmin, w których 

funkcjonują instytucje pomocy i 

wsparcia, w tym prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe 

(do wszystkich gmin) – OZPS 

tab. 5 - wskaźnik obowiązkowy 

OZPS 

(tabela 5, wiersz: 

3, 15, 71, 81, 92, 

102, 111, 121, 

141, 150, 159, 

168) 

17,80% gminy, w których funkcjonują 

instytucje pomocy i wsparcia – 21 

ogólna liczba gmin w województwie – 

118 

W
s
k
a
ź
n
ik

 

d
o
d
a
n
y
 –

 3
a
 

Odsetek powiatów, w których 

funkcjonują instytucje pomocy i 

wsparcia, w tym prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe 

(do wszystkich powiatów) – 

OZPS tab. 5 - wskaźnik dodany 

OZPS 

(tabela 5, wiersz: 

3, 15, 71, 81, 92, 

102, 111, 121, 

141, 150, 159, 

168) 

100% powiaty, w których funkcjonują 

instytucje pomocy i wsparcia – 14 

ogólna liczba powiatów w 

województwie – 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bazy.ngo.pl/
http://bazy.ngo.pl/
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Aneks 2. Narzędzie badawcze – kwestionariusz ankiety 

 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

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. 
 

1.  Proszę w poniższej tabeli wskazać wszystkie instytucje, z którymi w 2013 roku, Państwo współpracowali 

oraz wypełnić poszczególne kolumny zgodnie z opisem. Proszę postawić znak „X” w odpowiednim miejscu. 

Instytucje 

B
ra

k
 w

sp
ó

łp
ra

c
y 

Występowanie 
ograniczeń/trudności  

we współpracy 

Ocena skuteczności działań 
podejmowanych  

w zakresie współpracy 

Ocena zadowolenia  
ze współpracy 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 – w ogóle nie występują 
5 – występują w bardzo 

dużym stopniu 

1 – w ogóle nieskuteczne 
5 – bardzo skuteczne 

1 – w ogóle niezadowolony 
5 – bardzo zadowolony 

OPS/PCPR/MOPR/MOPS                 

Ośrodek wsparcia, w tym: dzienny dom 
pomocy, ŚDS, Klub samopomocy, 
noclegownie, jadłodajnie 

                

Ośrodek interwencji kryzysowej                 

Uniwersytet trzeciego wieku                 

Warsztaty Terapii Zajęciowej                 

Podmioty ekonomii społecznej, w tym: 
KIS, CIS, spółdzielnie socjalne, ZAZ 

                

Policja, w tym policyjna izba dziecka                 
Organizacje pozarządowe                 
Placówki oświaty i wychowania, w tym: 
szkoły, kuratorium oświaty, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne 

                

Placówki wsparcia dziennego                 

Sąd rodzinny, w tym kuratorska służba 
sądowa 

                

Ośrodek kultury                 

Gminna komisja rozwiązywania 
problemów alkoholowych 

                

Kościoły, związki wyznaniowe                 
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2. Jakie problemy wymienione w ustawie o pomocy społecznej, były przez Państwa jednostkę 
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 

a)  przemoc w rodzinie  

b)  bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego  

c)  ubóstwo  

d)  bezrobocie  

e)  niepełnosprawność  

f)  uzależnienia (narkomania, alkoholizm)  

g)  sieroctwo  

h)  bezdomność  

i)  długotrwała i ciężka choroba   

j)  potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi  

k)  potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności  

l)  trudności w integracji cudzoziemców  

m)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego  

n)  zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe  

o)  klęski żywiołowe lub ekologiczne   

 

3. Jakie były formy współpracy Państwa jednostki z innymi instytucjami w zakresie wsparcia 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 

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

 

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

 

c)  realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych programach aktywności lokalnej  

d)  szkolenia pracowników   

e)  działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej  

f)  prowadzenie zintegrowanych baz danych  

g)  wymiana informacji i doświadczeń  

h)  prowadzenie analiz/badań wybranych problemów społecznych  

i)  inne, jakie? ……………………………………………..  

 

Placówki ochrony zdrowia                 

Ośrodek adopcyjny                 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza                 

PUP                 

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

a) niewystarczający przepływ informacji  
b) niewystarczająca znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje 
c) duża ilość formalności koniecznych do podjęcia współpracy 
d) niespójne i nieprecyzyjne przepisy prawne 
e) konflikty interpersonalne 
f) presja czasu 
g) nadmiar obowiązków 
h) czasowe (różne godziny czasu pracy) 
i) niechęć do współpracy ze strony innych instytucji 
j) niewystarczająca liczba instytucji wspierających rodzinę 

k) inne, jakie? ……………………………………………………………..  

  

5. Jakie czynniki ułatwiały współpracę Państwa jednostki z innymi instytucjami w zakresie wsparcia 

rodziny? (prosimy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi). 

a) sprawny i właściwy przepływ informacji 

b) kompetentni pracownicy 

c) znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje 

d) dyspozycyjność i szybkość reakcji 

e) konsekwencja i skuteczność w działaniu 

f) bliskie sąsiedztwo współpracujących instytucji 

g) inne, jakie  .................................................................................................................................................................  

 

6. Jakie są korzyści ze współpracy Państwa jednostki z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny? 

(proszę wybrać jedną odpowiedź). 

a) sprawniejsze załatwianie spraw 

b) zwiększenie skuteczności pomocy 

c) dostęp do wypracowanych standardów 

d) wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami 

e) inne, jakie ...............................................................................................................................................  

 

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

wsparcia rodziny?  

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

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

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

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

Uwaga! Pytania 8-11 uzupełniają te ośrodki, które współpracują z organizacjami pozarządowymi 

 

8. Jakie są bariery utrudniające współpracę Państwa jednostki z organizacjami pozarządowymi  

w zakresie wsparcia rodziny? (prosimy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi). 

 

a) niewystarczający przepływ informacji  

b) niewystarczająca znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje 

c) duża ilość formalności koniecznych do podjęcia współpracy 

d) niespójne i nieprecyzyjne przepisy prawne 

e) konflikty interpersonalne 

f) presja czasu 

g) nadmiar obowiązków 

h) czasowe (różne godziny czasu pracy) 

i) niechęć do współpracy ze strony innych instytucji 

j) niewystarczająca liczba instytucji wspierających rodzinę  

k) inne, jakie? 
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9. Jakie czynniki ułatwiają współpracę Państwa jednostki z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wsparcia rodziny? (prosimy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi). 

 

a) sprawny i właściwy przepływ informacji 

b) kompetentni pracownicy 

c) znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje 

d) dyspozycyjność i szybkość reakcji 

e) konsekwencja i skuteczność w działaniu 

f) bliskie sąsiedztwo współpracujących instytucji 

g) inne, jakie 

 

10. Jakie są korzyści ze współpracy Państwa jednostki z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wsparcia rodziny? (proszę wybrać jedną odpowiedź). 

 

a) sprawniejsze załatwianie spraw 

b) zwiększenie skuteczności pomocy 

c) dostęp do wypracowanych standardów 

d) wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami 

e) zwiększenie wachlarza dostępnych usług w zakresie wsparcia rodziny 

f) inne, jakie………………………………………………………… 

 

11. Jakie wyzwania stoją przed Państwa jednostką w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wsparcia rodziny?  

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

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

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

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

 

METRYCZKA 

1. Rodzaj instytucji 

a. OPS 

b. PCPR 

c. MOPS/MOPR (miasta na prawach powiatu) 

 

2. Rodzaj gminy 

a. wiejska  

b. miejsko-wiejska  

c. miejska 

d. nie dotyczy (PCPR) 

 

3. Osoba do kontaktu w sprawie ankiety 

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. 

 


