
Nazwa 

szkolenia: 

Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna  

na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

Informacja 

ogólna: 

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności  

z zakresu technik budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania konfliktów, 

ustalania celów w zespole, budowania efektywnych struktur w zespole itp. oraz 

ukazanie uczestnikom korzyści wynikających ze współpracy i pracy  

w zespołach multiprofesjonalnych. 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Warsztaty kooperacyjne przeznaczone są dla gmin i powiatów biorących udział w 

realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na 

rzecz wsparcia osób i rodzin”. Na dany termin kwalifikowane będą jedynie osoby z  

gmin, które są do niego przypisane.  

 

Warsztaty I i II są od siebie niezależne (nie są kontynuacją), oznacza to, że możliwe 

jest zgłoszenie różnych przedstawicieli instytucji na wybrany temat warsztatów. Na 

każdy termin dla jednej gminy przewidzianych zostało 20 miejsc. 

 

Terminy dwudniowych warsztatów: 

 

Warsztat I Budowanie partnerskiego zespołu (2-dniowy) 

16-17.09.2019 roku – Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Zawiercie 

18-19.09.2019 roku – Cieszyn, Knurów, Rybnik 

30.09 – 01.10.2019 roku – Bielsko-Biała, Sosnowiec, Żory 

02-03.10.2019 roku – Częstochowa, Lubliniec, Tarnowskie Góry 

21-22.10.2019 roku – Będzin, Mysłowice, Siemianowice Śląskie 

 

Warsztat II Budowanie zespołu multiprofesjonalnego i wzmacnianie współpracy 

(2-dniowy) 

23-24.10.2019 roku – Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Zawiercie 

04-05.11.2019 roku – Cieszyn, Knurów, Rybnik 

06-07.11.2019 roku – Bielsko-Biała, Sosnowiec, Żory 

12-13.11.2019 roku – Częstochowa, Lubliniec, Tarnowskie Góry 

14-15.11.2019 roku – Będzin, Mysłowice, Siemianowice Śląskie 

 

Spotkania będą realizowane w trybie wyjazdowym, w jednym z hoteli na terenie 

wybranych miejscowości województwa śląskiego: gminy powiatu żywieckiego, 

Brenna, Istebna, Milówka, Szczyrk, Ustroń, Wisła.  

 

Dokładne miejsce warsztatów zostanie podane wraz z potwierdzeniem udziału.  

Grupa 

docelowa: 

Przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych 

polityk sektorowych (m.in. przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, instytucji 

zatrudnienia i rynku pracy, oświaty, policji, ochrony zdrowia, organizacji 

pozarządowych, instytucji kultury) w tym dla osób zarządzających, kluczowych  

i pracowników z gmin i powiatów biorących udział we wdrożeniu Modelu 

Kooperacji 3D. 

Liczba miejsc: 
Jeden warsztat = 20 osób na gminę (w tym przedstawiciele OPS, PCPR oraz 

instytucji partnerskich) 



Zagadnienia 

merytoryczne 

spotkania: 

Program  warsztatów kooperacyjnych zakłada 16  godzin  dydaktycznych/ 2 

dni szkoleniowe: 

 

Warsztat I – Budowanie partnerskiego zespołu 

1. Partnerstwo: role w zespole; kształcenie umiejętności komunikacyjnych i 

budowanie dobrej atmosfery dla współpracy; kreatywne rozwiązywanie konfliktów; 

kształcenie umiejętności motywowania i twórczego rozwiązywania problemów 

2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania partnerstwa. 

3. Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku partnerstwa. 

 

Warsztat II – Budowanie zespołu multiprofesjonalnego i wzmacnianie 

współpracy – ćwiczenia 

1. Jak zbudować dobry zespół? Czynniki warunkujące skuteczne działanie zespołu; 

role w zespole; proces komunikacji w zespole; style komunikowania; kreatywne 

rozwiązywanie konfliktów; organizowanie zespołu i budowanie zaufania; techniki 

przełamywania barier w zakresie współpracy. 

2. Integracja w oparciu o wspólny cel - warsztaty praktyczne. 

 

Dokładny harmonogram zostanie podany wraz z potwierdzeniem udziału. 

Informacje 

organizacyjne 

- Spotkanie realizowane jest w trybie wyjazdowym  

- Organizator zapewnia: 

 materiały dydaktyczne,  

 nocleg oraz wyżywienie (obiad i kolację pierwszego dnia, śniadanie i 

obiad drugiego dnia oraz przerwy kawowe), 

 transport uczestników w obie strony z terenu danej gminy, 

 ubezpieczenie NNW.  

- Każda  z osób  zgłoszonych  na  warsztaty, po  zakończeniu  procesu  rekrutacji,  

otrzyma  informację  wiadomością e-mail o wyniku rekrutacji. 

Trenerzy: W trakcie wyłaniania 

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 dostarczyć 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 do siedziby ROPS w 

terminie do 7 dni przed planowanym terminem spotkania.  

Do zgłoszenia papierowego należy dołączyć podpisane oświadczenie uczestnika 

Projektu. 

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/


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”. 

 


