
 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału  
w spotkaniach edukacyjnych dotyczących Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-
wiejskich oraz miejskich w ramach realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model 
wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.  

 

Głównym celem przeprowadzenia projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy 

na rzecz wsparcia osób i rodzin” było zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy 

instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych  

z punktu widzenia włączenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego zwalczania. Aby 

zrealizować cel główny zostały wypracowane i wdrożone w ramach pilotażu 3 Modele Kooperacji. 
Według założeń Modeli współpraca, jest pożądana zwłaszcza w sytuacji, kiedy zostały wyczerpane 

możliwości samodzielnej pomocy osobie/rodzinie ze strony poszczególnych podmiotów/instytucji  

i potrzebne jest międzysektorowe rozwiązanie lub szybka interwencja. Nawiązanie kooperacji 

powoduje, że działania stają się bardziej kompleksowe, zadania i kompetencje wzajemnie się 

uzupełnią, a efekty wsparcia są bardziej trwałe.  

 

Założeniem spotkań edukacyjnych jest wdrożenie gmin, które nie uczestniczyły  
w realizacji projektu, w koncepcje Modeli, ich zastosowanie i użyteczność. Ponadto zostaną 
zaprezentowane rekomendacje oraz dobre praktyki z przeprowadzonego pilotażu.  
Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli podmiotów sektorowych pomocy i integracji społecznej 

oraz innych niezbędnych z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego z terenu 

województwa łódzkiego. 

Spotkania edukacyjne odbędą się w dniach:   
15 czerwiec 2021 r. – dla gmin miejskich;  
17 czerwiec 2021 r. – dla gmin wiejskich;  
21 czerwiec 2021 r. – dla gmin miejsko-wiejskich;  
25 czerwiec 2021 r. – spotkanie podsumowujące.  

Wszystkie zajęcia odbędą się w formule zdalnej z udziałem ekspertów, którzy brali udział w tworzeniu  

i testowaniu Modeli Kooperacji. 

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

n.cala@rcpslodz.pl do 5 dni przed planowanym terminem spotkania edukacyjnego.  
Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Po zakończeniu rekrutacji, za pomocą poczty elektronicznej, otrzymacie Państwo potwierdzenie  

o zakwalifikowaniu, szczegółowy program oraz link do spotkania. 

 

mailto:n.cala@rcpslodz.pl


 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Emilią Kratą lub Natalią Cała pod 

numerem tel.: 42 203 48 28 oraz do odwiedzania naszej strony internetowej: www.rcpslodz.pl, gdzie  

w zakładce Projekty – Projekt Kooperacje 3D, znajdziecie Państwo więcej informacji na temat 

projektu. 

 

Do pobrania: 

1. Formularz zgłoszenia 

2. Regulamin uczestnictwa 

http://www.rcpslodz.pl/
https://www.rcpslodz.pl/images/Pobieranie/2021/2021-05-18-kooperacje-nc/Formularz-zgloszenia.doc
https://www.rcpslodz.pl/images/Pobieranie/2021/2021-05-18-kooperacje-nc/Regulamin-uczestnictwa.docx

