
 

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

 

zawarte w dniu ……………………… w Rzeszowie  

 

pomiędzy: 

Wojewo dztwem Podkarpackim, Al. Łukasza Cieplin skiego 4, 35-010 Rzeszo w- 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetman ska 120, 35-

078 Rzeszo w , 

Zwanym dalej ROPS w Rzeszowie 

reprezentowanym przez- Jerzego Jęczmienionkę- Dyrektora Regionalnego Os rodka 

Polityki Społecznej w Rzeszowie.  

 

a 

 

Gminą …..............., …....................................................................................................................... .........................

........... 

zwaną dalej Gminą 

reprezentowaną przez - …............................................................…............................................................ 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy (Gło wnego Księgowego 

Budz etu)  …..................................................... …............ 

 

Mając na względzie konieczność stworzenia modelu współpracy międzyinstytucjonalnej 

kompleksowo wspierającego osoby, rodziny pozostające w trudnej życiowej sytuacji oraz 

korzyści płynące ze współpracy w tym zakresie dla podmiotów świadczących pomoc dla ww. 

osób poprzez wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji, Strony niniejszego porozumienia 

postanawiają co następuje: 

 

§1 



 

 

1. ROPS w Rzeszowie realizuje innowacyjny projekt „Liderzy kooperacji” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwo j, finansowanego ze s rodko w 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Os  Priorytetowa II – 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. 

Skuteczna pomoc społeczna (zwanego dalej Projektem), kto rego celem jest 

opracowanie oraz pilotaz owe wdroz enie modelu kooperacji pomiędzy 

instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk 

sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania 

ubo stwa dla gmin wiejskich na obszarze m.in. wojewo dztwa (zwanego dalej 

Modelem Kooperacji). 

2. Realizacja Projektu wpłynie na: 

• włączenie zasobo w ro z nych sektoro w tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, 

wymiaru sprawiedliwos ci, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe 

wsparcie oso b, rodzin pozostających w trudnej sytuacji z yciowej, 

• wzrost  wiedzy i umiejętnos ci podmioto w pomocowych i sektorowych  

w zakresie efektywnej kooperacji, 

• wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia 

społecznego, 

• profesjonalizację działan  pomocowych i wspo łpracy poprzez systemową 

kooperację, 

• opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe systemowe 

wsparcie oso b, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji z yciowej  

w wypełnianiu ro l i aktywnos ci w lokalnych społecznos ciach, aktywizację 

społeczną i stworzenie moz liwos ci usamodzielnienia tych oso b, 

• promocję innowacyjnych rozwiązan  pomocowych stosowanych przez Gminy. 

3. Gmina realizuje zgodnie art. 7 ust. 1 pkt. 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   

o samorządzie gminnym zadania własne z zakresu  pomocy społecznej, wspierania 

rodziny. 

§2 



 

 

Mając powyz sze na uwadze ROPS w Rzeszowie oraz Gmina …………………………….. 

podejmują wspo łpracę w zakresie wypracowania załoz en  do ww. Modelu Kooperacji 

podczas I Kamienia Milowego Projektu, to jest w terminie od dnia podpisania 

porozumienia do 31.03.2019 roku. 

 

§3 

Do zadan  ROPS w Rzeszowie nalez y:  

1. prowadzenie i koordynowanie wszystkich działan  zmierzających do 

wypracowania Modelu Kooperacji, opracowania jego załoz en , w tym prowadzenie 

spotkan  dla powołanych w Gminie Gminno-Powiatowych Zespoło w Kooperacji (G-

PZK), 

2. udzielenie Gminie wsparcia doradczego w zakresie merytorycznym, 

interpersonalnym, prawnym, naukowym zw. z działaniami dot. wypracowania 

załoz en  do Modelu Kooperacji, 

3. udzielanie wsparcia doradczego animatorowi gminnemu, 

4. organizacja badan  Focus dla G-PZK na terenie Gminy, 

5. przeprowadzenie 2- jednodniowych szkolen , kto rych celem będzie przekazanie 

wiedzy i umiejętnos ci  z zakresu budowania efektywnej kooperacji, metod pracy  

z rodziną, 

6. organizacja 3 dniowych, wyjazdowych  partnerskich spotkan  wymiany 

dos wiadczen  dla podmioto w, 

7. zapewnienie wsparcia coacha, 

8. organizacja konsultacji Modelu Kooperacji ( jedno spotkanie), 

9. zabezpieczenie przerw kawowych, sal do spotkan ,  materiało w do pracy podczas 

opracowywania Modelu Kooperacji i szkolen  w Gminie, 

10.  promocja udziału Gminy w Projekcie poprzez m.in. upowszechnienie informacji 

na stronie internetowej rops.rzeszow.pl oraz w innych materiałach promocyjnych, 

11.  udostępnienie materiało w z opracowania Modelu oraz publikacji Model 

Kooperacji dla gmin, w tym do upowszechnienia podczas Sesji Rady Gminy i innych 



 

 

spotkaniach, 

12.  zapewnienie Gminie oraz osobom i podmiotom uczestniczącym w opracowaniu 

Modelu wspo łautorstwa Modelu oraz referencji z udziału w opracowaniu Modelu, 

13.  pokrycia koszto w zw. z działaniami, o kto rych mowa w pkt.1-10 zgodnie z 

załoz eniami Projektu. 

  

§4 

Do zadan   Gminy nalez y: 

1. udział w wypracowaniu załoz en  do ww. Modelu Kooperacji w tym podczas spotkan  

powołanych w gminach Gminno-Powiatowych Zespoło w Kooperacji (G-PZK), 

2. wskazanie pracownika os rodka pomocy społecznej funkcjonującego na terenie 

Gminy, kto ry wyraził zgodę na uczestnictwo w Projekcie i akceptacja pełnienia 

przez  niego funkcji animatora, 

3. umoz liwienie osobie, o kto rej mowa w pkt. 2 oraz innym niezbędnym podmiotom 

uczestnictwa w działaniach zw. z wypracowaniem załoz en  do ww. Modelu 

Kooperacji, 

4. umoz liwienie udziału podmiotom gminnym powołanym do G-PZK w: 

 szkoleniach ( 2 szkolenia- jednodniowe), 

 3 dniowym partnerskim spotkaniu wymiany dos wiadczen  ( jedno), 

 badaniu Focus ( jedno) organizowanych przez ROPS w Rzeszowie zw.  

z realizacją Projektu, 

5. umoz liwienie prezentacji przez osoby zaangaz owane w realizację Projektu, 

załoz en  Projektu na posiedzeniach Rady Gminy, 

6.  wspo łpraca i animacja w zakresie powołania i funkcjonowania G–PZK, 

7. udział w konsultacjach  w zakresie wypracowania załoz en  do ww. Modelu 

Kooperacji, zgłaszanie uwag, 

8. wspo łpraca z podmiotami i innymi jednostkami gminnymi działającymi na terenie 

Gminy w zakresie pomocy, integracji społecznej na rzecz rodziny i oso b 

potrzebujących w zakresie koniecznym do realizacji niniejszego porozumienia. 



 

 

 

§5 

1. Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą z adnych wzajemnych zobowiązan  

finansowych zastrzez eniem ust. 2. 

2. W przypadku rozwiązania przez Gminę niniejszego porozumienia przed upływem 

okresu wskazanego w § 2 niniejszego porozumienia, Gmina zobowiązuje się do 

zapłaty na rzecz ROPS w Rzeszowie kwoty odpowiadającej kwocie wydatko w 

uznanych za niekwalifikowane zgodnie z Projektem oraz umową o dofinansowanie 

Projektu, a wynikających z rozwiązania niniejszego porozumienia. 

§6 

Niniejsze porozumienie nie jest umową partnerską w mys l przepiso w regulujących 

realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwo j. 

§7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

niewaz nos ci. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jedynym dla kaz dej ze stron 

         Gmina                                                                             ROPS Rzeszów 

 

…......................................................................                             …...................................................................... 

 

 

 

 


