
 

 

 

ROPS.VI/4510/1/2018/Kooperacja       

Poznań, 20 kwietnia 2018 roku 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 - NABÓR GMIN - 

Nabór gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu 

pn. Kooperacja – efektywna i skuteczna, finansowanego w ramach konkursu POWER, 

nr:  POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji:  „Wypracowanie 

i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej 

a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, 

sądownictwa i policji”. 

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami są: - Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Zielonej Górze, - Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie / Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Olsztynie, - Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu, - Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej  w Szczecinie, - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami 

pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, 

kultura, sport, sądownictwo i policja) dla gmin miejsko-wiejskich województwa 

zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-

mazurskiego i lubuskiego i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną 

współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia 

społecznego osób/rodzin.  

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą podmioty polityk sektorowych 

istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje 

rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, 

policja z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości. 

 



 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, realizujący projekt na terenie 

województwa wielkopolskiego, zaprasza 5 gmin miejsko-wiejskich z 4 powiatów                             

z  województwa wielkopolskiego do udziału w projekcie.  

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2021 r. 

W ramach projektu zakłada się wypracowanie modelowego rozwiązania/standardu kooperacji 

pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk 

sektorowych. W ramach projektu planuje się współpracę wielosektorową z przedstawicielami 

instytucji z terenów wybranych wielkopolskich gmin, w tym uwzględniającą uczestnictwo 

w spotkaniach: 

 5 grup refleksyjnych na poziomie powiatów, w skład których wejdą przedstawiciele 

lokalnych podmiotów polityk sektorowych z poziomu powiatu i gminy bezpośrednio 

pracujących z osobami/rodzinami/grupami społecznymi wymagającymi wsparcia, 

 5 grup przedstawicieli lokalnych samorządów (powiatu i gminy) w celu zapewnienia 

wdrażania modelu kooperacji w wymiarze integracji w gminie. 

W wyniku prac projektowych nad opracowywaniem standardu współpracy wielkosektorowej, 

przy zaangażowaniu (umowa cywilno-prawna) przedstawicieli instytucji ww. gmin, 

wypracowany zostanie nowy standard współpracy, który umożliwi wprowadzenie nowego 

profilu usług na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin i ich otoczenia opartego o wzajemną 

współpracę i wykorzystanie potencjału instytucji we wspólnych działaniach.  

Warunki udziału w przedsięwzięciu są następujące: 

1. gminy miejsko-wiejskie z województwa wielkopolskiego - do projektu zaproszone 

zostaną gminy zróżnicowane pod względem wysokości dochodów gminy 

przypadającego na jednego mieszkańca, 

2. gminy które zadeklarują udział ekspertów (przedstawicieli instytucji) podmiotów 

lokalnej polityki społecznej w pracach nad wypracowaniem standardów,  

3. gminy, które posiadają zdiagnozowany wspólnie ze środowiskiem osób/rodzin, koszyk 

usług, jakie są potrzebne do wsparcia rodzin/osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

4. gminy, które zadeklarują udział w projekcie.  

 

Ponadto dodatkowym kryterium udziału gminy jest jej doświadczenie w opracowywaniu 

innych modeli współpracy/kooperacji w obszarze polityki społecznej.  

 



 

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać (z podaniem źródła pochodzenia danych): 

1. Nazwę i typ gminy (gmina miejsko-wiejska). 

2. Krótki opis sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. 

3. Informację o koszyku usług świadczonych w gminie  na rzecz rodzin/osób wykluczonych 

społecznie. 

4. Deklarację gminy do udziału w projekcie. 

5. Propozycję przedstawicieli gminy - tj. maksymalnie 7 przedstawicieli, którzy będą 

uczestniczyli w wypracowywaniu standardu (bez danych osobowych, z podaniem 

obszaru działania tych  przedstawicieli np. przedstawiciel oświaty, zdrowia, kultury). 

6. Krótki opis dotychczasowego doświadczenia gminy w wypracowywaniu innych modeli 

kooperacji. 

7. Osobę do kontaktu w powyższej sprawie. 

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 30 kwietnia 2018 roku pod adresem: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl . 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pod adresem: 

https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01417.  

Osoby do kontaktu ze strony Partnera ROPS w Poznaniu: 

 

Monika Zembrzycka, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl, tel. 61 8567334 

Barbara Hałaburdzin, barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl. tel. 61 8567314  

 

Załącznik: 

1. Formularz zgłoszeniowy. 
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