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Opis i harmonogram wybranych dziatari w ramach Projektu

Lp. Dziatanie w ramach projektu Termin realizacji

1, Praca ekspertow ds. modelu w ramach Zespotu ds. modelu i zespotow roboczych
ds. modelu, ktorych celem be.dzie wypracowanie zatozeri modelu, wsparcie
wdrozenia modelu, przygotowanie rekomendacji z wdrozenia modelu oraz udziat
w dziataniach edukacyjnych i upowszechniajqcych. Eksperci zatrudnieni be.da,
przez ROPS.

II kwartat 2018
- I kwartat 2021

Realizacja badania, ktorego celem be_dzie diagnoza stanu wspotpracy
mie.dzysektorowej na rzecz wsparcia osob i rodzin. Badanie przeprowadzone
be_dzie przez zewne.trznego wykonawce. przy wspotpracy odpowiedzialnych za
badania pracownikow ROPS oraz zatrudnionych ekspertow. W ramach badania
zastosowane zostana, m.in. naste.puja.ee narze.dzia:

a. Analiza danych zastanych (desk reaserch).
b. Indywidualne Wywiady Pogte_bione (IDI).
c. Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI).
d. Badanie CAWI/CATI.
e. Ankiety do samodzielnego wypetnienia wsrod klientow pomocy
spotecznej.

Badanie przeprowadzone be.dzie wsrod przedstawicieli instytucji pomocy i
integracji spotecznej i podmiotow innych polityk sektorowych istotnych z punktu
widzenia wtqczenia spotecznego, uczestniczqcych w opracowaniu i wdrozeniu
modelu kooperacji.

kwartat 2018

Regionalna konferencja edukacyjna, ktorej celem be.dzie przedstawienie zatozen
Projektu oraz korzysci wynikajqcych ze wspotpracy mie.dzysektorowej.

II kwartat 2018

Szkolenia mie.dzysektorowe z warsztatami, ktorych celem be.dzie przedstawienie
znaczenia pracy zespotowej, wzmocnienie integracji, komunikacji i wspotpracy
podmiotow, ktore be.da_ ze soba. kooperowaty.

kwartat 2018
I kwartat 2019

Coaching dla pracownikow socjalnych, ktorego celem be_dzie wzmocnienie,
zwie.kszenie motywacji oraz wspieranie pracownikow socjalnych w zakresie pracy
socjalnej. Pracownicy socjalni otrzymajq ok. 20 h godzin wsparcia; srednio 2,5 h
w miesiqcu w ciqgu ok. 8 miesie_cy. Wsparciem obj^tych zostanie ok. 2
pracownikow socjalnych (ta_cznie z gminy i powiatu).

kwartat 2018
kwartat 2019

Wsparcie animatora - moderatora w procesie tworzenia, prowadzenia i
zarzqdzania Partnerskim Zespotem Kooperacyjnym (PZK). Dziatanie realizowane
b^dzie w wymiarze ok. 20 h miesie_cznie (ta.cznie dla gminy i powiatu).

kwartat 2019
I kwartat!2020

Prace Partnerskiego Zespotu Kooperacyjnego (PZK) ztozonego z przedstawicieli
instytucji pomocy i integracji spotecznej oraz podmiotow innych polityk
sektorowych istotnych z punktu widzenia wta_czenia spotecznego, ktorego
spotkania odbywac sie. be_da. na terenie gminy ( srednio 2 spotkania w miesiqcu).

kwartat 2019
I kwartat 2020



8.

9.

10.

11.

12.

Role, animatora zawia.zuja.cego partnerstwo bedzie petnit osrodek pomocy
spotecznej, ktory przekazuje informacje do ROPS o potrzebie zawiqzania w
okreslonym obszarze kooperacji sektorowej dla skuteczniejszej realizacji zadan,
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Przetestowanie modelowego rozwia.zania wsrod klientow pomocy spotecznej ( 5
-10 osob/rodzin). Testowanie be.dzie polegato na realizacji catego poste_powania
metodycznego w pracy socjalnej, a wie.c na pocza_tku dpkonanie diagnozy
problemu osoby/rodziny, zawarcie kontraktu socjalnego i uzgodnienie wspolnie z
klientem planu pomocy, w tym przygotowaniu kompleksowego, adekwatnego do
potrzeb klienta, pakietu ustug spotecznych swiadczonych przez wspotpracuja.ce ze
sobq lokalne organizacje i instytucje. Ostatnim elementem poste.powania
metodycznego bedzie ewaluacja procesu pomocy w oparciu o model kooperacji.

Wyjazdowe warsztaty kooperacyjne dla przedstawicieli PZK, ktorych celem be_dzie
wsparcie merytoryczne osob tworzqcych PZK w trakcie jego funkcjonowania
(tqcznie 3 warsztaty dwudniowe).

Coaching dla pracownikow socjalnych, ktorego celem jest wzmocnienie i
wspieranie pracownikow socjalnych w zakresie pracy z konkretnymi
osobami/rodzinami biora.cymi udziat w Projekcie. Pracownicy socjaini otrzymaja.
ok. 45 h wsparcia; srednio ok. 3 h w miesia.cu w cia.gu ok. 15 miesie.cy. Wsparciem
objQtych zostanie ok. 2 pracownikow socjalnych (ta_cznie z gminy i powiatu).

Makroregionalna konferencja edukacyjna, ktorej celem be_dzie podsumowanie
i upowszechnianie rezultatow Projektu.

Spotkania edukacyjne, ktorych celem be.dzie podsumowanie i upowszechnianie
rezultatow Projektu.

II kwartat 2019
- Ill kwartat 2020

II -IV kwartat 2019

II kwartat 2019
-III kwartat 2020

1 kwartat 2021

1 kwartat 2021


