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Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
. . Europejski Fundusz Spoteczny

Wiedza Edukacja ROZWOJ

Informacja dotyczqca Projektu

Projekt Kooperacje 3D - model wielosektorowej wspotpracy na rzecz wsparcia osob i rodzin,
realizowany jest w ramachosi priorytetowej II. Efektywne polityki publicznedla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, dziatania 2.5 Skuteczna pomoc spoteczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj.
Projekt wspotfinansowany jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego.

Celem projektu jest zwie_kszenie kooperacji oraz poprawa wspotpracy pomie_dzy instytucjami pomocy
i integracji spotecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy spotecznej, edukacji,
zdrowia, sa_downictwa i policji. Model kooperacji be_dzie uwzgle,dniat catosciowe, mie.dzysektorowe
wsparcie na poziomie gminy i powiatu, maja_ce na celu wtqczenie spoteczne osob i rodzin wykluczonych
lub zagrozonych ubostwem i wykluczeniem spotecznym. Model wypracowany be_dzie w ramach
makroregionu III obejmujqcego wojewodztwa: slqskie, todzkie, matopolskie i opolskie dla miast (20
powiatow i 30 gmin powyzej 20 tys. mieszkaricow)

Kooperacja be.dzie realizowana na kilku szczeblach wspotpracy:
1. Poziom instytucji - wspotpraca osrodkow pomocy spotecznej z innymi instytucjami. Model

be_dzie opisywat zasady orazsposob zawiqzywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych
partnerstw podmiotow pomocy spotecznej i integracji spotecznej z podmiotami innych polityk
sektorowych, m.in. pomocy spotecznej, edukacji, zdrowia, sqdownictwa, policji.

2. Poziom pracownika - wspotpraca pracownikow socjalnych z pracownikami innych instytucji
swiadczqcych ustugi na rzecz klientow pomocy spotecznej. Model w tej cze.sci be.dzie
proponowat rozwiqzanie pozwalajqce zintegrowac dziatania na rzecz osob, rodzin i grup
spotecznych oraz wypracowac mechanizmy wspotpracy pracownikow socjalnych
z pracownikami innych instytucji swiadczgcych ustugi na rzecz klientow pomocy spotecznej.

3. Poziom klienta - wspotpraca pracownikow socjalnych z klientem, ktora pozwoli
na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb. W tej cze_sci model be_dzie obejmowat m.in.:
opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osob, rodzin oraz grup spotecznych
uwzgle.dniaja.cy catosciowe, miedzysektorowe wsparcie prowadza.ce do zawarcia kontraktu
socjalnego, wskazujqcego oddziatywania i mozliwosci wielu sektorow w srodowisku lokalnym.

Projekt realizowany be.dzie w partnerstwie, w ktorym wezma. udziat cztery osrodki polityki spotecznej
z makroregionu. Liderem projektu jest Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej Wojewodztwa Slqskiego,
zas Partnerami sa_: Regionalne Centrum Polityki Spotecznej wtodzi, Regionalny Osrodek Polityki
Spotecznej w Krakowie oraz Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 roku do marca 2021 roku w naste.puja.cych fazach:
• Faza I (12 miesie_cy) - opracowanie modelu kooperacji,
• Faza II (18 miesie.cy) - przeprowadzenie testow modelu kooperacji na terenie 20 powiatow

i 30 gmin makroregionu,
• Faza III (3 miesia.ce) - podsumowanie testow modelu kooperacji,
• Faza IV (3 miesia.ce) - dziatania edukacyjne w stosowaniu rezultatow na terenie kraju.


