
Nazwa 

szkolenia: 

 

Razem znaczy lepiej – założenia Modelu kooperacji dla gmin miejskich 

 

Informacja 

ogólna: 

Celem spotkania jest realizacja działań edukacyjnych w stosowaniu rezultatów 

projektu poprzez upowszechnienie wiedzy w zakresie budowania kooperacji 

instytucji w gminach miejskich, zgodnie z założeniami modelu kooperacji, w tym z 

uwzględnieniem rekomendacji wypracowanych w trakcie testowania. 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

15 czerwca 2021 r., w godz. 9.00 – 14.00 

Spotkanie on-line. 

Grupa 

docelowa: 

Przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej, w szczególności 

pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, 

a także przedstawiciele innych polityk sektorowych, w tym instytucji rynku pracy, 

instytucji systemu oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, NGO, urzędów 

gmin i powiatów z terenu gmin miejskich województwa śląskiego. 

Liczba miejsc: Ok. 25 uczestników 

Zagadnienia 

merytoryczne 

spotkania: 

Program  spotkania zakłada łącznie 6 godzin dydaktycznych: 

⎯ stworzenie lokalnej koalicji - definiowanie korzyści kooperacji na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych, 

⎯ prezentacja modelu kooperacji (założenia, cele, zastosowanie, użyteczność) 

oraz wypracowanych rekomendacji, 

⎯ praca z osobą / rodziną zgodnie z modelem, 

⎯ doświadczenia uczestników spotkania w kooperacji - wymiana dobrych 

praktyk, sesja pytań i odpowiedzi. 

Dokładny harmonogram zostanie podany wraz z potwierdzeniem udziału. 

 

Informacje 

organizacyjne 

- Spotkanie realizowane będzie w trybie zdalnym 

- Każda  z osób  zgłoszonych  na  spotkanie edukacyjne, po  zakończeniu  procesu  

rekrutacji,  otrzyma  informację  wiadomością e-mail o wyniku rekrutacji. 

Prowadzący: 
Agnieszka Kowalska, Ewa Pająk, Andrzej Tomeczek – eksperci Zespołu ds. 

modelu. 

Forma zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie  

https://rops-katowice.pl/category/aktualnosci-kooperacje-3d/ .  

Wydrukowany i podpisany formularz należy przesłać na adres mailowy - 

k3d@rops-katowice.pl (w miarę możliwości również w wersji papierowej do 

siedziby ROPS) 

UWAGA: Zgłoszenie zostaje uznane za prawidłowe po dopełnieniu wszystkich 

formalności tj. zgłoszenia się poprzez formularz zamieszczony na stronie,  

a następnie jego wydrukowanie, podpisanie oraz przesłanie mailem do dnia 

28.05.2021 roku. 

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Zespół ds. projektu  „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz 

wsparcia osób i rodzin”  

Tel.: (032) 730 – 68 – 73 

e-mail: kooperacje@rops-katowice.pl 

https://rops-katowice.pl/category/aktualnosci-kooperacje-3d/
mailto:k3d@rops-katowice.pl


Zasady 

uczestnictwa: 

 

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie  uczestnictwa  

w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu 

„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i 

rodzin”. 

 
 
 
 
 
 

 


