
 

 

Szkolenia międzysektorowe z warsztatami pn. „Budowanie lokalnej współpracy 

międzyinstytucjonalnej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” wraz z konsultacjami 

modelu „KOOPERACJE 3D” opracowanego w ramach projektu. 

Ramowy zakres merytoryczny szkolenia: 

BLOK I. KADRA ZARZĄDZAJĄCA: 

1. Lokalna sieć współpracy międzyinstytucjonalnej/Partnerstwo lokalne – wprowadzenie do 

problematyki. 

2. Współpraca międzyinstytucjonalna i międzyresortowa w świetle obowiązujących regulacji 

prawnych – prawne ramy współpracy, szanse i ograniczenia z uwzględnieniem przepisów 

prawnych regulujących funkcjonowanie podmiotów stanowiących grupę docelową szkolenia, 

tj. jednostek administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

organizacyjnych systemu pomocy i integracji społecznej, jednostek organizacyjnych systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii 

społecznej, placówek systemu oświaty, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, prokuratury, sądów, policji, podmiotów prywatnych itp. 

3. Zasady i standardy tworzenia i rozwijania lokalnych sieci współpracy/partnerstw lokalnych.  

4. Identyfikacja i pozyskiwanie potencjalnych partnerów - potrzeby i oczekiwania partnerów, 

negocjacje w budowaniu partnerstwa. 

5. Idea, założenia, misja i wizja lokalnej sieci współpracy/partnerstwa lokalnego. 

6. Budowanie lokalnej sieci współpracy – inicjowanie współpracy, określanie celów i struktury 

partnerstwa, planowanie działań i oceny rezultatów współpracy.  

7. Rola inicjatora, organizatora, lidera partnerstwa. 

8. Co może pomóc a co przeszkodzić w kooperacji.  

9. Dobre praktyki – przykłady.  

BLOK II. PRACOWNICY BEZPOŚREDNIO ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ DZIAŁAŃ: 

1. Lokalna sieć współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz indywidualnego wsparcia osób i 

rodzin – wprowadzenie do problematyki.  

2. Współpraca międzyinstytucjonalna i międzyresortowa na rzecz indywidualnego wsparcia 

osób i rodzin w świetle obowiązujących regulacji prawnych – prawne ramy współpracy, 

szanse i ograniczenia z uwzględnieniem przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie 

podmiotów stanowiących grupę docelową szkolenia, tj. jednostek administracji rządowej, 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych systemu pomocy i integracji 

społecznej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 

organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, placówek systemu oświaty, 

instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prokuratury, sądów, 

policji, podmiotów prywatnych itp.  

3. Identyfikacja problemów i potrzeb wymagających działań międzyinstytucjonalnych i 

międzyresortowych. 

4. Inicjacja i koordynacja międzyinstytucjonalnego wsparcia na rzecz osoby/rodziny.  

5. Rola inicjującego i koordynującego współpracę na rzecz indywidualnego wsparcia 

osoby/rodziny.  

6. Co może pomóc a co przeszkodzić w kooperacji na rzecz indywidualnego wsparcia 

osoby/rodziny.  

7. Realizacja międzyinstytucjonalnego wsparcia na rzecz indywidualnego wsparcia 

osoby/rodziny.  

8. Dobre praktyki – przykłady.  


