
 

 
PLANOWANY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/DZIAŁAŃ W PROJEKCIE w 2019 r.  

 
 

Nazwa Beneficjenta:   Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 
 
Nr projektu:      POWR.02.05.00-00-0209/17-00 
 
Tytuł projektu: Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy  

na rzecz wsparcia osób i rodzin 

 

L.p. Działanie w ramach projektu Termin realizacji 

1.  Konsultacje modelu: 
Zorganizowane zostanie 1 spotkanie dla około 60 osób. Model 
konsultowany będzie zarówno wśród przedstawicieli instytucji pomocy  
i integracji pomocy społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych 
gmin i powiatów, które uczestniczyły w opracowaniu założeń modelu jak 
i tych, które nie brały udziału w opracowywaniu.  

I kwartał 2019 r.:  
luty-marzec 
 
 

2. Spotkania inicjujące zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych  
Zorganizowanych zostanie ok. 16 spotkań dla ok. 15 osób, po 2 w każdej  
z gmin biorących udział w projekcie.  
 

II kwartał 2019 r.:   
maj  
 

3. Wyjazdowe warsztaty kooperacyjne  
dla przedstawicieli PZK, których celem będzie wsparcie merytoryczne osób 
tworzących PZK w trakcie jego funkcjonowania (1 warsztat dwudniowy  
dla około 20 osób dla każdej z gmin). Łącznie 8 warsztatów.  
 

 II  kwartał 2019 r.:  
czerwiec-lipiec 

4. Coaching dla pracowników socjalnych  
Kontynuacja coachingu z 2018 r. w ramach I fazy tj. do marca 2019 r. po ok. 
39 godzin miesięcznie. Wsparciem objętych jest łącznie 16 pracowników 
socjalnych. 
W ramach II fazy  wsparcie dla 16 pracowników socjalnych podczas 
wdrażania modelu podczas bezpośredniej pracy z osobami/rodzinami), 
łącznie po ok. 37 godzin miesięcznie. 

 
I kwartał 2019 r.: 
 kontynuacja  z 2018 r. 
 do  marca 2019 r. 
II-IV kwartał 2019 r.:  
od kwietnia do grudnia 2019 r. 

5. Wsparcie animatora – moderatora w procesie tworzenia, prowadzenia  
i zarządzania Partnerskim Zespołem Kooperacyjnym (PZK).  
Działanie realizowane będzie w wymiarze po ok. 20 h miesięcznie. 

II –IV kwartał 2019 r.:  
maj-grudzień 

7. Prace Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego  
(PZK) złożonego z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej 
oraz podmiotów innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia 
włączenia społecznego. Spotkania odbywać się będą średnio ok. dwa razy 
w miesiącu na terenie gmin biorących udział w projekcie.  

II-IV kwartał 2019 r.: 
 czerwiec –grudzień 

8. Eksperci Zespołu ds. modelu 
I faza projektu: kontynuacja prac 4 ekspertów do końca marca 2019 r.  
średnio po około 50 godzin miesięcznie. 
 
II faza projektu: wybór i rozpoczęcie pracy: 3 ekspertów średnio  
dla każdego eksperta po ok. 20h miesięcznie. 
 

 
I kwartał 2019 r.:   
kontynuacja z 2018 r.  
do  marca 2019 r. 
 
 
II-IV kwartał 2019 r.:  
maj- grudzień  
 

 


