
 
 

UCHWAŁA NR XXXII/193/2021 
RADY GMINY WOJCIESZKÓW 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu usług społecznych Gminy Wojcieszków na lata 2021-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 
centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818) Rada Gminy Wojcieszków uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć program usług społecznych Gminy Wojcieszków na lata 2021-2023, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Kaliński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 czerwca 2021 r.
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W myśl art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1818)  Rada Gminy może przyjąć, w 

drodze uchwały program usług społecznych, określający usługi społeczne wynikające z 

potrzeb wspólnoty samorządowej.                  

Z treści przywołanych powyżej przepisów, jak również z art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz.1818) , wynika, że Rada Gminy może przyjąć więcej niż jeden program usług 

społecznych. Tym samym program może zarówno obejmować kompleksowy zakres usług 

społecznych i ogół mieszkańców danej gminy, jak i być adresowany do poszczególnej 

kategorii lokalnej społeczności oraz grup o określonych, ściśle skonkretyzowanych 

potrzebach.  

Oferta CUS jest budowana wokół potrzeb rodziny, z uwzględnieniem różnych faz życia 

rodzinnego. Będą tworzone zintegrowane pakiety usługowe w sposób spersonalizowany, a 

więc z uwzględnieniem specyficznych potrzeb różnych członków rodzin (seniorzy, osoby 

niepełnosprawne, dzieci i młodzież, itd.). Dostępność tych pakietów dla mieszkańców, bez 

nabywania statusu klienta pomocy społecznej, będzie sprzyjać lepszemu i szerszemu 

zabezpieczeniu potrzeb społecznych, a zarazem większej integracji społeczności lokalnych. 

Spójności społecznej będzie też służyć kojarzenie usług społecznych, świadczonych przez 

przedstawicieli różnych zawodów pomocowych (pracownicy socjalni, terapeuci, pedagodzy 

środowiskowi, animatorzy itp.), z działaniami samopomocowymi i wolontaryjnymi samych 

mieszkańców Gminy. 

1. Podstawy prawne Programu 

Działania zawarte w Programie oparte są na postanowieniach innych krajowych aktów 

prawnych, a w szczególności: 

· Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818) 

· Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. 
zm.) 

· Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) 
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· Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 poz. 

176 ) 

· Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz. 2277 z późn. zm.) 

· Ustawy dnia z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 poz. 

2050) 

· Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. 2020 poz. 1409 z późn. zm.) 

· Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573) 

· Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2020 poz. 218 z późn. zm.) 

· Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku 

(Dz. U. z 2020 poz. 821 z późn. zm.) 

· Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 183 z 

późn.zm.) 

· Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 

poz. 685) 

· Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.); 

· Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. 

U. z 2020 poz. 1329). 

· Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327 z późn. 
zm.) 

2. Nazwa, cel główny i cele szczegółowe Programu  

Program Usług Społecznych Gminy Wojcieszków na lata 2021-2023 będzie realizował 
następujące cele: 

Cel główny   

Zwiększenie skuteczności w zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz rozwiązywania  problemów 

społecznych na poziomie lokalnym. 
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Cele szczegółowe: 

1) Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa osób starszych oraz utrzymanie ich w środowisku  

zamieszkania. 

2) Poprawa dobrostanu psychicznego seniorów oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie z  

ograniczeniami wynikającymi z wieku. 

3) Przeciwdziałanie samotności oraz wykluczeniu z życia społecznego i kulturalnego. 

4) Wspieranie dzieci i młodzieży, poprzez zapewnienie im możliwości dostępu do usług  

zwiększających szansę na właściwy rozwój psychospołeczny. 

5) Rozbudowa i wzmacnianie systemu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień  

oraz przemocy w rodzinie. 

6) Ograniczenie skali długotrwałego bezrobocia i ubóstwa. 

7) Poprawa stanu psychicznego mieszkańców gminy oraz wzmocnienie umiejętności radzenia 

sobie z problemami. 

8) Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz utrzymanie ich  w środowisku  

zamieszkania. 

9) Poprawa dobrostanu psychicznego osób niepełnosprawnych oraz wykształcenie 

umiejętności radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. 

10) Przeciwdziałanie samotności oraz wykluczeniu z życia społecznego 

i kulturalnego osób niepełnosprawnych. 

11) Umożliwienie dostępu do rehabilitacji mieszkańcom gminy. 

12) Poprawa dobrostanu psychicznego osób niepełnosprawnych oraz wykształcenie 

umiejętności radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. 

13) Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych w postaci opieki wytchnieniowej oraz 

porad psychologa.  

14) Wsparcie rozwoju intelektualnego oraz fizycznego dzieci i młodzieży. 

15) Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom występującym wśród młodzieży: 

uzależnieniom, przemocy rówieśniczej, przestępczości. 

16) Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wychowawczych rodziców 

i opiekunów poprzez działania edukacyjne. 

17) Integracja mieszkańców gminy oraz podnoszenie kompetencji w zakresie współpracy i 

pomocy sąsiedzkiej. 

18) Organizowanie miejsca spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców gminy. 
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3. Okres realizacji Programu 

Program Usług Społecznych Gminy Wojcieszków będzie realizowany w latach 2021-2023. 

4. Opis potrzeb uzasadniających realizację Programu 

Punktem wyjścia wszelkiej interwencji zmierzającej do zniwelowania występujących w 

społeczności lokalnej problemów społecznych jest kompleksowa diagnoza. Pomaga ona 

zidentyfikować negatywne, nieakceptowane zjawiska, a także niezaspokojone potrzeby i 

oczekiwania mieszkańców.  

Potrzeby i problemy mieszkańców Gminy Wojcieszków zostały zidentyfikowane w styczniu i 

lutym 2021 r. na podstawie danych zastanych oraz na podstawie wywiadów i dwóch badań 

ankietowych bazujących na metodologii CAWI, pierwsze skierowane było do dorosłych 

mieszkańców gminy, drugie badanie skierowane było do dzieci i młodzieży zamieszkałej w 

Gminie Wojcieszków. Badanie ankietowe dorosłych odbyło się także w tradycyjnej formie 

ankiety papierowej. W obu badaniach ankietowych łącznie wzięło udział 379 osób, w tym 

279 osób dorosłych oraz 100 dzieci i młodzieży. W badaniu ankietowym kobiety stanowiły 

zdecydowana przewagę – 193 wskazania oraz 86 to mężczyźni.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów zastanych oraz badań ankietowych oraz 

wywiadów wśród mieszkańców Gminy Wojcieszków zdiagnozowano występujące w Gminie 

główne problemy i potrzeby. 

Rodziny objęte wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie często 

borykają się jednocześnie z wieloma problemami. W latach 2018-2020 najwięcej rodzin 

uzyskało wsparcie z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej i ciężkiej choroby, 

niepełnosprawności. W 2020 roku 45% rodzin spośród rodzin objętych opieką GOPS 

otrzymywało pomoc z powodu ubóstwa, 42% rodzin z powodu długotrwałej  lub  ciężkiej  

choroby, 33% z powodu niepełnosprawności, a 27% z powodu bezrobocia. 

Według wywiadu rodziny korzystające z pomocy GOPS borykają się z problemami 

finansowymi, trudnościami w komunikacji z gminą, bezrobociem lub tylko dorywczą, 

niskopłatną pracą, mają utrudniony kontakt z psychologiem dziecięcym, często problemem 

głównym jest przemoc i nadużywanie alkoholu. 
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Na przestrzeni trzech lat liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z terenu Gminy 

Wojcieszków spadła o 10,5%. W związku z tym, iż w badaniu ankietowym dorosłych 

mieszkańców gminy na bezrobocie, jako na główny problem wskazało 48% ankietowanych, 

można przypuszczać, iż w gminie istnieje duży problem z bezrobociem ukrytym. W 

wywiadzie z osobą bezrobotną dane te znalazły potwierdzenie. Osoby bezrobotne 

zamieszkujące Gminę borykają się z brakiem pracy, szczególnie na miejscu, na miejscu są 

dostępne prace dorywcze, zwykle sezonowe, mało płatne. Jest także utrudniony dojazd do 

pracy, a trzeba szukać pracy poza gminą. 

Jako jedną z głównych potrzeb rodzin 55,2 % ankietowanych wskazało „Organizowanie 

kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje dla osób poszukujących pracy”. Dla osób 

bezrobotnych zdaniem respondentki ważne są szkolenia, kursy podwyższające kwalifikacje, a 

także wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy – pomoc w znalezieniu pracy, 

przygotowanie dokumentów, wysłanie dokumentów mailem. 

W latach 2018-2020 liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty z powodu przemocy 

w rodzinie sukcesywnie zmniejszała się, natomiast rosła liczba rodzin wobec których 

wszczynano procedurę w kolejnych latach. Dane te znajdują odzwierciedlenie w danych 

związanych z przestępczością w Gminie Wojcieszków - biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń 

odnotowanych w rewirze Policji, najwięcej z nich dotyczyło interwencji domowych. Z 

wywiadu z osobą doznającą przemocy w rodzinie wynika, iż procedura Niebieskiej Karty jest 

nieskuteczna, a osoby doznające przemocy nie otrzymują adekwatnej pomocy. Nie ma 

wsparcia psychicznego dla ofiar przemocy, jest utrudniony dostęp do usług 

psychologicznych, terapii rodzinnej, terapii dla dzieci ofiar przemocy. Ofiary nie mają 

informacji jaka pomoc im się należy, w gminie nie ma mieszkania, w którym ofiara przemocy 

mogłaby się schronić wraz z dziećmi. 

40,7 % ankietowanych dorosłych mieszkańców gminy jako główny problem rodzin podało 

alkoholizm. Znajduje to potwierdzenie w danych GKRPAiPN, oraz w wywiadzie z osobą 

uzależnioną. Osoby dotknięte choroba alkoholową borykają się z wieloma problemami: nie 

wszyscy uważają chorobę alkoholową za chorobę, w rodzinach wstydzą się jej, ukrywają, 

interwencje są podejmowane za późno. Widoczny jest także brak edukacji nt. uzależnień, że 

uzależnienie, to choroba, która wymaga leczenia. 
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Ankietowani dorośli mieszkańcy Gminy wskazali jeszcze na następujące problemy rodzin: 

brak ofert rodzinnego spędzania wolnego czasu – 38%, niezaradność życiowa – 36,9%, 

zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych – 33,3%. 

Z wywiadu z rodziną wynika, iż problemem jest brak ma placu zabaw dla dzieci przy każdej  

szkole, jest zbyt uboga oferta działań kulturalnych dla rodzin, dzieci siedzą cały czas przed 

komputerem, nie ma oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci, problem z wczesnym 

paleniem papierosów, zwłaszcza elektronicznych, ograniczony kontakt z dentystą. 

Główne potrzeby rodzin, według ankietowanych, to  ułatwienie dostępu do rehabilitacji – 

52,3%, ułatwienie dostępu do usług prawnych – 35,8%, organizacja wydarzeń sportowych i 

kulturalnych – 33,7%. Rodzina udzielająca wywiadu wskazała jeszcze na następujące 

potrzeby: plac zabaw przy każdej  szkole, oferta dla młodszych dzieci - propozycja spędzania 

wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w tym oferta dla dziewczynek, wsparcie psychologa 

dla dzieci i dla dorosłych, dla rodziców spotkania z psychologiem na temat wychowywania 

dzieci, np. podczas wywiadówek, organizacja pikników dla rodzin, „Dzień rodziny” – 

wspólne rodzinne spędzanie wolnego czasu, wspólne rodzinne wycieczki. Rodziny potrzebują 

dostępu do pomocy psychologicznej dla dzieci, pomocy gminy np. w poprawieniu warunków 

mieszkaniowych, dostępie do kolonii, zimowisk, półkolonii, wycieczek dla dzieci, zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci, zajęć kulturalnych, zajęć wyrównawczych w szkole, potrzebujemy 

efektywnego i konkretnego wsparcia asystenta rodziny lub woluntariusza, np. przy pomocy 

dzieciom w odrabianiu lekcji. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na przestrzeni trzech lat wzrosła w Gminie liczba rodzin 

dotkniętych problemami związanymi z długotrwałą lub ciężką chorobą w stosunku do 

ogólnej liczby rodzin objętych opieką GOPS. Ma to odzwierciedlenie  w danych dotyczących 

osób niepełnosprawnych, które wskazują na wzrost liczby osób niepełnosprawnych o 16% w 

roku 2020 w porównaniu do roku 2019. Wśród osób niepełnosprawnych przeważają osoby z 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ankietowani mieszkańcy gminy wskazali na 

następujące problemy osób niepełnosprawnych: utrudniony dostęp do świadczeń medycznych 

(np. do rehabilitacji) – 72,8%, brak oferty zajęć kulturalnych, edukacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych – 48%, brak zorganizowanych form spędzania czasu – 43,7%, utrudniony 

dostęp do usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych – 39,1%. 

Według osoby udzielającej wywiadu problemem osób niepełnosprawnych w gminie jest 

ograniczony dostęp do usług medycznych, szczególnie specjalistycznych, bardzo utrudniony 
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dostęp do rehabilitanta, brak usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych, do 

niektórych budynków użyteczności publicznej nie ma dostępu dla osób niepełnoprawnych, 

nie ma dostosowanej do możliwości osób niepełnosprawnych oferty kulturalnej, nie ma 

miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Główne potrzeby osób niepełnosprawnych według ankietowanych mieszkańców gminy, to: 

dostęp do rehabilitacji – 65,9%, pomoc w opiece nad osobą niepełnosprawną dla opiekunów z 

rodziny – 49,1%, dostęp do usług pielęgnacyjno – opiekuńczych – 48,7%, pomoc 

psychologiczna – 36,9%. 

W przeprowadzonym wywiadzie z osobą niepełnosprawną powyższe potrzeby znalazły swoje 

potwierdzenie i doprecyzowanie. Ważną potrzebą jest dostęp do lepszej opieki medycznej, 

szczególnie specjalistycznej, dostęp do rehabilitanta, do pomocy medycznej na miejscu w 

domu – usługi pielęgniarskie środowiskowe, np. pobranie krwi w domu, zastrzyki, 

zapewnienie usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych, zrobienie podjazdów dla 

osób niepełnosprawnych do budynków użyteczności publicznej, przygotowanie oferty 

kulturalnej dedykowanej dla osób niepełnosprawnych, oferta miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych, utworzenie dziennego domu pobytu dla osób niepełnosprawnych, dostęp 

do psychologa, dostarczanie obiadów, usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne, dostęp do 

samochodu do transportu osób niepełnosprawnych. 

Ważnym problemem społecznym Gminy Wojcieszków jest starzenie się społeczeństwa, 

dostrzega go 58% ankietowanych. W 2019 roku wśród mieszkańców Gminy Wojcieszków 

ponad połowa, to osoby w wieku produkcyjnym (59,7%), osoby w wieku przedprodukcyjnym 

stanowią 20,6%, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 19,7% ludności. 

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wynosi 25,5. Ankietowani 

wskazali na następujące problemy seniorów: choroby – 55,9%, izolacja społeczna 

(samotność) – 53%, utrudniony dostęp do placówek medycznych – 51,3%, utrudniony dostęp 

do usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych – 40,5%. 

Powyższe problemy seniorów znajdują swoje potwierdzenie w wywiadzie z osobą starszą. 

Jako główne problemy osoba ta wskazała: brak zorganizowania czasu wolnego, samotność, 

wykluczenie z działań społecznych, brak dostępu do świadczeń medycznych i rehabilitacji, 

złe funkcjonowanie służby zdrowia, bardzo ograniczona dostępność do  lekarza, pielęgniarki, 

brak pielęgniarki środowiskowej, trzeba wynajmować prywatnie pielęgniarkę. W ośrodku 

zdrowia jest zła obsługa pacjenta, są opryskliwi, nie wytłumaczą starszej osobie. 
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Główne potrzeby seniorów według ankietowanych, to: pomoc w wykonywaniu ciężkich prac 

domowych – 50,9%, organizacja usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych – 47,7%, doradztwo i 

załatwianie spraw urzędowych – 42,3%, utworzenie klubu seniora – 41,9%. 

Według seniora udzielającego wywiadu, trzeba poprawić funkcjonowanie służby zdrowia, 

dostęp do usług medycznych, potrzebne jest zagospodarowanie wolnego czasu dla seniorów: 

spotkania w gronie seniorów we własnym pomieszczeniu, potrzebna jest osoba, która by 

prowadziła, np. klub seniora, zajęcia w klubie, organizowała wyjazdy na wycieczki, spotkania 

z lekarzem, wspólne spacery; seniorzy chcieliby, żeby im zorganizować wczasy dla seniorów 

7 dniowe, seniorzy płacą za siebie, wycieczki np. do Ciechocinka, Lichenia; potrzebny jest 

wolontariat dla osób samotnych, leżących (OSP, kościół, szkoły), usługi opiekuńcze dla osób 

starszych, niesamodzielnych, samotnych, można np. założyć dzienny dom opieki, gdzie 

wszystko to mogłoby się zmieścić. 

Ważnym obszarem polityki społecznej w Gminie jest obszar opieki zdrowotnej. Według 

danych udostępnionych przez Przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Poradnia lekarza 

POZ w Wojcieszkowie w latach 2018-2020 najczęściej powtarzające się problemy zdrowotne 

pacjentów, to: 

- choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, udary, miażdżyca, zawały  – 7210 

- cukrzyca – 2320 

- choroby tarczycy – 3530   

Ankietowani mieszkańcy gminy wskazali następujące problemy w tym obszarze: mała liczba 

lekarzy specjalistów – 89,6%, długi okres oczekiwania na usługi medyczne – 69,9%, 

utrudniony dostęp do rehabilitacji – 67,7%, ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u 

osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych – 43,4%. 

W ankietach wskazano na następujące główne potrzeby w obszarze opieki zdrowotnej: 

ułatwienie dostępu do rehabilitacji – 79,9%, ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów – 

65,2%; Najbardziej potrzebni lekarze specjaliści, to: kardiolog (33wskazania), neurolog (26 

wskazań), ortopeda (22 wskazania) i okulista (20 wskazań), utworzenie Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego – 45,2%. 

W gminie w roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych na terenie gminy uczęszczało 

624 uczniów, w tym 17 uczniów niepełnosprawnych, natomiast wychowaniem 

przedszkolnym objęto 218 dzieci. Na przestrzeni trzech lat liczba dzieci i uczniów 

uczęszczających do placówek na terenie gminy systematycznie się zmniejsza: 2018/2019 – 

936 dzieci, 2019/2020 – 868, 2020-2021 – 842. 
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Za najważniejsze problemy dzieci i młodzieży w Gminie Wojcieszków ankietowani dorośli 

uznali: brak odpowiedniego miejsca na spotkania dla młodzieży – 71%, brak 

zorganizowanych form spędzania wolnego czasu – 47%, ograniczony dostęp do placówek 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych – 43%, używanie alkoholu – 36,6%. 

Ankietowani dzieci i młodzież z Gminy Wojcieszków za najważniejsze swoje problemy 

uznali brak odpowiedniego miejsca na spotkania dla młodzieży – 68%, brak zorganizowanych 

form spędzania wolnego czasu – 61%, ograniczona oferta zajęć kulturalnych, edukacyjnych, 

sportowych dla dzieci i młodzieży – 43%. 

Według młodej osoby udzielającej wywiadu w gminie dzieci i młodzież borykają się z 

następującymi problemami: słaba integracja wśród młodszych dzieci, brak miejsca spotkań 

dla dzieci i młodzieży, brak klubu sportowego dla dziewczyn, brak inicjatyw kulturalnych dla 

dzieci i młodzieży np. z Biblioteki, spotkań z ciekawymi osobami, złej jakości boiska, 

siłownia, plac zabaw dla młodszych dzieci, brak realnej pomocy w wyborze szkoły 

ponadpodstawowej, brak grup dla dzieci i młodzieży takich, jak np. harcerstwo, brak 

inicjatyw, które by angażowały dzieci i młodzież, np. wolonatariatu. 

Wśród ankietowanych dzieci i młodzieży 37% spotkało się ze zjawiskiem przemocy. Osoby 

te określając miejsce, w którym spotkały się z przemocą najczęściej wskazywały na szkołę – 

69,8%. Spośród wszystkich uczestników ankiety 15% padło ofiarą przemocy, a sprawcami 

najczęściej okazali się być koledzy / koleżanki – 85,7% ofiar przemocy udzieliło taką 

odpowiedź. Najczęstsze akty przemocy, których doświadczali to: plotkowanie 51,9%, 

wyśmiewanie, poniżanie – 48,1% i popychanie – 29,6%.   

Główne potrzeby dzieci i młodzieży według dorosłych respondentów, to: organizacja miejsca 

spotkań dla młodzieży – 61,6%, szersza oferta pożytecznego spędzania czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży – 59,5%, organizacja obozów, kolonii, półkolonii – 44,4%, organizacja 

wyjazdów na basen – 33%. 

Ankietowani dzieci i młodzież określili także swoje potrzeby, jest to: organizacja miejsca 

spotkań dla młodzieży – 59%, organizacja wyjazdów na basen – 48%, organizacja obozów, 

kolonii, półkolonii – 45%, szersza oferta pożytecznego spędzania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży – 43%. 

Dzieci i młodzież z gminy potrzebują następujących działań (dane z wywiadu): organizacji 

miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży, założenia klubu sportowego dla dziewczyn, np. piłka 

ręczna, piłka nożna, organizacji wyjazdów na basen, remontu placu zabaw dla dzieci, boisk, 
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siłowni, organizacji spotkań w grupach dla dzieci i młodzieży po szkole, organizacji spotkań z 

psychologiem, z zaufanym, z zewnątrz gminy, założenia harcerstwa, organizacji spotkań z 

doradcą zawodowym nt. pomocy w wyborze szkoły: diagnoza predyspozycji zawodowych, 

pomoc w wyborze szkoły średniej, organizacji spotkań w szkołach ponadpodstawowych, 

powstania wolontariatu dzieci i młodzieży. 

Ankietowani dzieci i młodzież pytani o problemy wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

udzielili następujących odpowiedzi: 49% respondentów wskazało na: samotność, również 

49% na brak dostosowanej do osób niepełnosprawnych oferty zajęć kulturalnych, 

edukacyjnych, sportowych, oraz 48% na brak zorganizowanych form spędzania czasu. 

Według wywiadu rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne maja problem z dostępem do 

usług specjalistycznych, nie ma w gminie żadnego ośrodka rehabilitacji, najbliższy ośrodek 

jest w Łukowie, wiele osób nie ma możliwości dojechania na zajęcia; brakiem opieki 

wytchnieniowej – są dzieci, które bardzo absorbują rodziców i rodzice nie są w stanie np. 

nawet zrobić zakupów. W gminie nie ma specjalistycznego wsparcia dla dzieci 

niepełnosprawnych w przedszkolu/szkole: fizjoterapia, sala do ćwiczeń, nie ma w szkole 

zaplecza dla tych dzieci, nie ma terapeutów, wykwalifikowanej kadry opiekuńczej; nie ma 

klas integracyjnych, grup integracyjnych w przedszkolu. Nie jest zwracany koszt dojazdu 

dziecka na WWR – ważne, żeby zapewnić rodzicom, co im się według prawa należy. 

Rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne potrzebują pomocy w opiece nad tymi 

dziećmi, zapewnienia usług specjalistycznych, organizacji zabaw dla dzieci 

niepełnosprawnych, wyjazdów np. do kina, rozrywek kulturalnych dla dzieci 

niepełnosprawnych w grupach wiekowych, spotkań z osobami, które pokażą im pozytywne 

wzorce, zapewnienie oferty kulturalnej tylko dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, 

wspólnych wyjazdów połączonych z formą terapii np. terapia kozami, hipoterapia itp. 

Potrzeba organizacji specjalistycznej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w 

przedszkolu/szkole. Ważne byłoby założenie grupy wsparcia dla rodziców: spotkania co 

miesiąc – konkretny temat spotkań pożyteczny dla rodziców, nowości, które są ważne w 

kontekście opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi. 

Wśród istotnych innych problemów istniejących w Gminie Wojcieszków 45% ankietowanych 

wskazało na zanieczyszczenie środowiska. Problemy, które według ankietowanych rzadko 

występują lub nie występują w Gminie Wojcieszków, to bezdomność, przestępczość, 

problemy mieszkaniowe oraz narkomania. 
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Podsumowując można wskazać na następujące potrzeby poszczególnych grup mieszkańców: 

Osoby 

niepełnosprawne 

- dostęp do usług pielęgnacyjno- opiekuńczych, 
-pomoc w opiece nad osobą niepełnosprawną dla opiekunów z rodziny, 
- organizacja transportu do lekarza/ urzędu 

- dostęp do rehabilitacji, 
- pomoc psychologiczna, 

- pomoc psychiatryczna, 

- umożliwienie udziału w życiu społecznym i kulturalnym, 
- organizacja grup wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, 
- organizacja grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 
- utworzenie wolontariatu dla osób niepełnosprawnych, 
- likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności 
publicznej, 

-utworzenie mieszkań chronionych. 
Dzieci i młodzież - dostęp do zajęć pozalekcyjnych, 

- organizacja miejsca spotkań dla młodzieży, 
- dostęp do zajęć sportowych, 
- organizacja wyjazdów na basen, 
- założenie harcerstwa, 
- organizacja obozów, kolonii, półkolonii, 
- zapewnienie dostępu do logopedy w szkołach i przedszkolu, 
- zapewnienie dostępu do psychologa w szkołach 

i przedszkolu, 

- zapewnienie dostępu do specjalisty integracji sensorycznej, 

- szersza oferta pożytecznego spędzania czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży, 
- organizacja zajęć profilaktycznych 

Rodziny - ułatwienie dostępu do przedszkola, 
-organizacja opieki nad dziećmi do lat 3, 
- organizacja spotkań społeczności lokalnej, 
- ułatwienie dostępu do rehabilitacji, 
- ułatwienie dostępu do usług psychologicznych, 
- ułatwienie dostępu do usług prawnych, 
- pomoc mediatora, 

- organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych, 
- utworzenie punktu pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych i ich 
rodzin, dla ofiar i sprawców przemocy utworzenie punktu pomocy 
specjalistycznej dla rodzin borykających się z problemami, 
- założenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, 

- profilaktyka uzależnień dla mieszkańców Gminy, 
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- utworzenie punktu informacyjnego oferującego usługi doradztwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób 

- organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje dla osób 
poszukujących pracy, 
stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej, 
działania na rzecz aktywizacji społeczności Gminy/wsi, 
- utworzenie lokali socjalnych 

Seniorzy - pomoc materialna, 

- pomoc w wykonywaniu ciężkich prac domowych, 
-dostarczanie gotowych obiadów do miejsca zamieszkania, 
- organizacja usług opiekuńczo- pielęgnacyjnych, 

- doradztwo i załatwianie spraw urzędowych, 
- wsparcie psychologiczne, 

- wsparcie psychiatryczne,  

- utworzenie wolontariatu na rzecz osób starszych, 
- utworzenie klubu seniora, 

- założenie dziennego domu pobytu, 
- utworzenie Domu Pomocy Społecznej, 
- uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowo- 

rekreacyjnych 

Obszar opieki 

zdrowotnej 

- ułatwienie dostępu do rehabilitacji, 
- ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów, 
-utworzenie Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego 

5. Charakterystyka i przewidywana liczba osób objętych Programem 

Usługi społeczne skierowane są do szerokiego grona mieszkańców, bez nabywania statusu 

klienta pomocy społecznej. 

Klub seniora skierowany jest dla osób starszych w wieku 60 lat i powyżej 
borykających się z problemem samotności, niedostatecznej 
opieki, niepełnosprawności; 
Klub seniora ma wymiar społeczny, jest to przestrzeń, w której 
osoby starsze mogą się spotkać, spędzać wspólnie czas oraz 
nabywać nowych umiejętności; z klubu seniora skorzysta 60 osób 

Centrum Wsparcia  

Specjalistycznego 

skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców  
gminy Wojcieszków tj. seniorów, rodzin, osób uzależnionych, 
osób współuzależnionych, ofiar przemocy, sprawców przemocy, 
dzieci niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób 
borykających się z problemami w codziennym funkcjonowaniu,  
które pragną uzyskać wsparcia i pomocy w rozwiązaniu 
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problemów osobistych jak również rodzinnych etc. 
wnioskodawcy będą mogli skorzystać  z pomocy specjalistów; 
w ramach pomocy wsparcie uzyska 100   osób; 

Klub samopomocy dla 

osób 

niepełnosprawnych 

skierowany jest do osób niesamodzielnych, w tym starszych, 
mieszkańców Gminy Wojcieszków, niepełnosprawnych, którzy 
ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 
wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego, osób których stan 
fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo 
utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie ról 
społecznych a w szczególności ogranicza zdolność do 
wykonywania pracy zawodowej; dom działa przez 5 dni w 
tygodniu, po 6 godzin dziennie; pomoc w ramach klubu dla osób 
niepełnosprawnych uzyska 25 osób; 

Usługi wytchnieniowe jest to forma wsparcia kierowana do członków rodziny lub 
opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, 
czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad: 
-dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i mającym  
wskazania do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

-osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub 
orzeczeniem równoważnym; usługa skierowana jest do dorosłych 
osób niepełnosprawnych, rodziny osób niepełnosprawnych, 
dzieci niepełnosprawnych, rodziny dzieci niepełnosprawnych; 
w ramach usługi pomoc uzyska 1 rodzina; 

Usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu 
wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 

osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również 
osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także 
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 
takiej pomocy zapewnić.  
Z pomocy w ramach usług opiekuńczych skorzysta 11 osób; 

Zajęcia edukacyjne i 

sportowe dla dzieci, 

profilaktyka  

uzależnień 

usługa skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Wojcieszków, które  pragną budować poczucie sprawstwa, 

kształtować osobowość, rozwijać zainteresowania oraz spędzać 
wolny czas z przyjaciółmi. W ramach usługi pomoc uzyska 140 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojcieszków; 
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Usługi integracyjne i 

edukacyjne dla rodzin 

usługa skierowana do rodzin z terenu gminy Wojcieszków; które 
pragną pogłębiać więzi rodzinne, budować trwałe relacje oraz 
uczyć się aktywnie spędzać wolny czas. Realizowane będą 
warsztaty edukacyjne: psychoedukacja, edukacja zdrowotna, 

warsztaty regionalne oraz według zgłaszanych potrzeb, 
wycieczki, spotkania rodzinne; w ramach usługi będzie mogło 
wziąć udział 500 osób; 

Klub-miejsce spotkań 

dla młodzieży i osób 

dorosłych 

usługa skierowane dla młodzieży w wieku 16-18 lat, która 

pragnie pogłębiać więzi towarzyskie, rozwijać zainteresowania, 
poznawać nowych ludzi, zdobywać nowe doświadczenia oraz 
wspierać proces usamodzielniania się. Usługa również kierowana 
jest do osób dorosłych z terenu gminy Wojcieszków którzy będą 
chcieli realizować swoje pasje, aktywnie spędzać wolny czas 
oraz dla osób wyrażających potrzebę kontaktu z innymi ludźmi; 
w ramach usługi łącznie może skorzystać 200 osób; 

6. Usługi społeczne oferowane w Programie 

W ramach Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie planowane są do realizacji 

następujące usługi społeczne: 

l.p. nazwa usługi minimalny zakres usługi 

1. klub seniora poradnictwo psychologiczne indywidualne, 

psychoedukacja, 

zajęcia warsztatowe: edukacyjne (psychoedukacja, 
edukacja zdrowotna, żywieniowa etc według potrzeb), 
kulturalne, plastyczne, taneczne, rehabilitacja poznawcza, 

zajęcia integracyjne (wycieczki), wyposażenie klubu, 

2. Centrum Wsparcia 

Specjalistycznego 

lekarz psychiatra, grupa wsparcia dla ofiar przemocy i 

współuzależnionych, grupa wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, poradnictwo psychologiczne dla 

dzieci, poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych, 
poradnictwo prawne, terapia uzależnień, integracja 
sensoryczna, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy 

3. Klub samopomocy dla 

osób 
niepełnosprawnych 

poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych, rehabilitacja, zajęcia warsztatowe: 
edukacyjne (psychoedukacja, edukacja zdrowotna, 

żywieniowa etc. według potrzeb), kulturalne, plastyczne, 
rehabilitacja poznawcza, działania integracyjne, 
wyposażenie klubu 
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4. Usługi wytchnieniowe usługi wytchnieniowe, wsparcie psychologiczne dla osób 
objętych usługami i ich rodzin 

5. Usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę 
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

6. Zajęcia edukacyjne i 
sportowe dla dzieci, 

profilaktyka 

uzależnień 

Np.: 

- zajęcia sportowe: lekkoatletyka, piłka nożna dla dzieci, 
zajęcia sztuk walki, koszykówka, piłka ręczna, siatkowa, 
tenis ziemny i stołowy, wyjazdy na basen, boks, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia z robotyki, 
zajęcia z programowania, języki obce: hiszpański, włoski, 
niemiecki, angielski, zajęcia plastyczne, taniec, nauka gry 
na instrumentach, nauka śpiewu, fotografia, rysunek, gra w 

szachy, rękodzieło 

- harcerstwo 

- profilaktyka uzależnień 

7. Usługi integracyjne i 
edukacyjne dla rodzin 

warsztaty edukacyjne: psychoedukacja, edukacja 

zdrowotna, warsztaty regionalne, oraz według zgłaszanych 
potrzeb, wycieczki, spotkania rodzinne 

8. Klub - miejsce spotkań 
dla młodzieży i osób 
dorosłych 

spotkania, warsztaty 

7. Warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych z korzystania z usług 
społecznych określonych w Programie oraz sposób dokumentowania. 
 

Kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w 

programie usług społecznych odbywać się będzie za pośrednictwem centrum, na wniosek 

osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. 

Tryb kwalifikowania: 

1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb przeprowadza się w siedzibie centrum. Koordynator 

indywidualnych planów usług społecznych będzie mógł przeprowadzić rozpoznanie 

indywidualnych potrzeb w miejscu, w którym przebywa osoba zainteresowana. 

2. Na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb koordynator indywidualnych planów 

usług społecznych, w uzgodnieniu z wnioskodawcą, będzie opracowywał indywidualny plan 

usług społecznych, wskazujący usługi społeczne odpowiadające na potrzeby osoby 

zainteresowanej określone w programie usług społecznych. 
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3. Kwalifikowanie odbywa się z uwzględnieniem ograniczeń i limitów wynikających z 

budżetu przewidzianego na realizację programu usług społecznych. Odmowa 

zakwalifikowania wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

usługa tryb kwalifikowania wymagane dokumenty 

Klub seniora uczestnictwo w klubie jest bezpłatne. 
Uczestnikiem klubu może być osoba 
w wieku 60 lat i powyżej, 
nieaktywna zawodowo, 

zamieszkująca na terenie gminy 
Wojcieszków. Będąca samodzielna 
w podstawowych czynnościach 
samoobsługowych oraz nie mająca 
przeciwwskazań zdrowotnych. Do 
klubu kierowane są osoby, które 
złożą wniosek do Centrum Usług 
Społecznych. Zakwalifikowanie 
osoby zainteresowanej będzie 
poprzedzone przeprowadzeniem 

przez koordynatora indywidualnych 

planów usług społecznych, w 

porozumieniu 

z wnioskodawcą rozpoznania 
indywidualnych potrzeb 

Zaświadczenie od lekarza o 
braku przeciwwskazań do 
udziału w zajęciach klubu. 

Centrum Wsparcia

   

Specjalistycznego 

Osoba Zainteresowana wsparciem 

oferowanym przez Centrum 

Wsparcia Specjalistycznego nie 

ponosi odpłatności za korzystanie z 
oferowanych usług. Aby  skorzystać 
z pomocy należy złożyć wniosek do 
Centrum Usług Społecznych 

w Wojcieszkowie. Zakwalifikowanie 

osoby zainteresowanej będzie 
poprzedzone przeprowadzeniem 

przez koordynatora indywidualnych 

planów usług społecznych, w 
porozumieniu 

z wnioskodawcą rozpoznania 

W przypadku integracji 

sensorycznej wymagane są 
następujące dokumenty: 
- opinia o WWR 

lub 

- diagnoza o potrzebie integracji 

sensoryczne lub 

- skierowanie od lekarza 

specjalisty 
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indywidualnych potrzeb 

Klub samopomocy 

dla osób 

niepełnosprawnych 

Uczestnictwo w klubie jest 

bezpłatne. Uczestnikiem klubu może 
być osoba niesamodzielna w tym 
starsza lub niepełnosprawna 
posiadająca orzeczenie o 
niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

będąca mieszkańcem gminy 
Wojcieszków. Do klubu   
samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych kierowane są 
osoby, które złożą wniosek do 
Centrum Usług Społecznych w 
Wojcieszkowie. Zakwalifikowanie 

osoby zainteresowanej będzie 
poprzedzone przeprowadzeniem 

przez koordynatora indywidualnych 

planów usług społecznych, w 
porozumieniu z wnioskodawcą 
rozpoznania indywidualnych 

potrzeb. 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym; 

skierowanie od lekarza 

rodzinnego/ specjalisty na 

zabiegi fizjoterapeutyczne (jeśli 
dotyczy rehabilitacji) 

 

Usługi 

wytchnieniowe 

Osoby/ Rodziny korzystające z 
usługi nie ponoszą odpłatności. 
Uczestnikiem usługi mogą być 
dorosłe osoby niepełnosprawne, 
rodziny dorosłych osób 
niepełnosprawnych, rodziny dzieci 

niepełnosprawnych. Aby skorzystać 
z usługi wytchnieniowej należy 
złożyć wniosek do Centrum Usług 
Społecznych 

w Wojcieszkowie. Zakwalifikowanie 

osoby zainteresowanej będzie 
poprzedzone przeprowadzeniem 

przez koordynatora indywidualnych 

planów usług społecznych, w 

porozumieniu 

z wnioskodawcą rozpoznania 

- orzeczenie o 

niepełnosprawności 
w przypadku dziecka mające 

wskazania do konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji, 

konieczności stałego 
współudziału na codzień 
opiekuna dziecka w procesie 

jego leczenia, rehabilitacji i 

edukacji. 

-orzeczenie ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności 
lub orzeczeniem 

równoważnym. 
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indywidualnych potrzeb. 

Usługi opiekuńcze 
Pomoc w ramach usług 

opiekuńczych przysługuje bezpłatnie 

osobom: 

-samotnie gospodarującym, których 

dochód na osobę nie przekracza 

kwoty 701,00 zł zwanej dalej 

„kryterium dochodowym osoby 

samotnie gospodarującej”,  

- osobie w rodzinie, w której dochód 

na osobę nie przekracza kwoty 

528,00 zł, zwanej dalej kryterium 

dochodowym na osobę w rodzinie’. 

Powyżej kryterium dochodowego 

pomoc w formie usług opiekuńczych 

naliczana jest zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy Wojcieszków z dnia 

30.11.2016 r. nr XV/91/16 ze zm. w 

sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania 

 i odpłatności za usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania (Dz. U. 

Województwa Lubelskiego z 2017 r. 

poz. 6 z późn. zm.). Aby otrzymać 

decyzje przyznającą na usługi 

opiekuńcze należy zwrócić się z 

wnioskiem do Centrum Usług 

Społecznych. 

dokumenty potwierdzające 
dochód 

Zajęcia edukacyjne Uczestnictwo w zajęciach brak wymaganych dokumentów 
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 i sportowe 

dla dzieci, 

profilaktyka  

uzależnień 

edukacyjnych i sportowych dla 

dzieci, 

jest bezpłatnie. Uczestnikiem mogą 
być dzieci i młodzież 

z terenu gminy Wojcieszków. 
Warunkiem uczestnictwa 

w zajęciach jest złożenie wniosku 
przez rodzica/opiekuna 

prawnego do Centrum Usług 
Społecznych w Wojcieszkowie. 
Zakwalifikowanie osoby 

zainteresowanej będzie  poprzedzone 
przeprowadzeniem przez 

koordynatora indywidualnych 

planów usług społecznych, w 
porozumieniu z wnioskodawcą 

rozpoznania indywidualnych 

potrzeb. 

Usługi integracyjne 

i edukacyjne dla 

rodzin 

Uczestnictwo w usługach 
integracyjnych i edukacyjnych dla 

rodzin  jest bezpłatne. Uczestnikami 
w/w usługi są rodziny mieszkające w 
gminie Wojcieszków. Warunkiem 
uczestnictwa 

w usługach jest złożenie wniosku do 
Centrum Usług Społecznych w 
Wojcieszkowie. Zakwalifikowanie 

osoby zainteresowanej będzie 
poprzedzone przeprowadzeniem 

przez koordynatora indywidualnych 

planów usług społecznych, w 
porozumieniu 

z wnioskodawcą rozpoznania 
indywidualnych potrzeb. 

brak wymaganych dokumentów 

Klub-miejsce 

spotkań dla 

młodzieży i osób 

dorosłych 

Uczestnictwo w klubie jest 

bezpłatne. Uczestnikami klubu mogą 
być osoby dorosłe oraz młodzież z 
terenu gminy Wojcieszków. 
Warunkiem uczestnictwa w usługach 
jest złożenie wniosku do Centrum 
Usług Społecznych w 

brak wymaganych dokumentów 
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8. Wysokość opłaty za usługi społeczne 

Usługi świadczone w ramach CUS są bezpłatne, za wyjątkiem usług opiekuńczych, co do 

których stosuje się kryterium dochodowe. Pomoc w ramach usług opiekuńczych przysługuje 

bezpłatnie osobom: 

-samotnie gospodarującym, których dochód na osobę nie przekracza kwoty 701,00 zł zwanej 

dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,  

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej dalej 

„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”. 

Powyżej kryterium dochodowego pomoc w formie usług opiekuńczych naliczana jest 

odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wojcieszków nr XV/91/16 ze zm. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania (Dz. U. Województwa Lubelskiego z 2017 r. poz. 6 z późn. 

zm.).  

9. Dane osobowe niezbędne do kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z 
usług społecznych określonych w Programie 

 

Niezbędne dane: imię i nazwisko; data urodzenia; adres miejsca zamieszkania lub pobytu, lub 

zameldowania na pobyt stały; miejsce zamieszkania lub pobytu; adres e-mail; telefon 

kontaktowy;  numer PESEL; numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; płeć; stan 

cywilny; obywatelstwo; stopień pokrewieństwa z członkami rodziny; rodzaj szkoły lub szkoły 

wyższej, do której uczęszcza osoba; źródło utrzymania, sytuacja materialna, wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe, sytuacja na rynku pracy, sytuacja mieszkaniowa, sytuacja rodzinna, 

sytuacja społeczna, sytuacja zdrowotna, data i miejsce złożenia wniosku o korzystanie z usług 

Wojcieszkowie. Zakwalifikowanie 

osoby zainteresowanej będzie 
poprzedzone przeprowadzeniem 

przez koordynatora indywidualnych 

planów usług społecznych, w 
porozumieniu z wnioskodawcą 
rozpoznania indywidualnych 

potrzeb. 
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społecznych wskazanych w programie; liczba, rodzaj, zakres, wartość i miejsce przyznanych 

usług.  

10. Organizacja Programu: etapy realizacji, realizatorzy Programu 

 

etapy 

realizacji 

zadanie harmonogram 

realizacji 

realizatorzy programu 

2021 2022 2023 

etap 1. 

realizacja 

usług 
społecznych 

wyłonienie 
wykonawców 

usług społecznych 

VI   organizacje 

pozarządowe 

jednostki samorządu 
terytorialnego 

promocja usług VI - 

XII 

 

I - XII I - V  CUS, organizacje 

pozarządowe 

jednostki samorządu 
terytorialnego 

przedsiębiorstwa 

prowadzenie klubu 

seniora: 

zakup wyposażenia, 
zatrudnienie kadry 

realizującej usługi, 
nabór uczestników, 
realizacja usługi, 
monitoring realizacji 

usługi 

VII - 

XII 

 

I - XII 

 

I - V 

 

 organizacje 

pozarządowe 

 

Prowadzenie Centrum 

Wsparcia 

Specjalistycznego 

W tym: zatrudnienie 

kadry realizującej 
usługę, nabór 
uczestników, 
realizacja usługi, 
monitoring realizacji 

usługi 

VII - 

XII 

 

I - XII 

 

I - V 

 

organizacje 

pozarządowe 

 

Klub samopomocy 

dla osób 
niepełnosprawnych w 

VII - 

XII 

 

I - XII 

 

I - V 

 

organizacje 

pozarządowe 
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tym: 

zakup wyposażenia, 
zatrudnienie kadry 

realizującej usługę, 
nabór uczestników, 
realizacja usługi, 
monitoring realizacji 

usługi 
Usługi wytchnieniowe 

W tym: zatrudnienie 

kadry realizującej 
usługę, nabór 
uczestników, 
realizacja usługi , 
monitoring realizacji 

usługi 

VII - 

XII 

 

I - XII 

 

I - V 

 

 organizacje 

pozarządowe 

 

Usługi opiekuńcze VII - 

XII 

 

I - XII 

 

I - V 

 

CUS, organizacje 

pozarządowe 

Zajęcia edukacyjne i 
sportowe 

dla dzieci, 

profilaktyka 

uzależnień 

IX - 

XII 

 

I -XII 

 

I - V 

 

jednostki samorządu 
terytorialnego  

organizacje 

pozarządowe 

 

Usługi integracyjne i 
edukacyjne dla rodzin 

VII - 

XII 

 

I - XII 

 

I - V 

 

jednostki samorządu 
terytorialnego  

organizacje 

pozarządowe 

 

Klub- miejsce spotkań 
dla młodzieży 

i osób dorosłych 

IX - 

XII 

 

I -XII 

 

I - V 

 

jednostki samorządu 
terytorialnego  

organizacje 

pozarządowe 

 

etap 3. 

ewaluacja 

usług 

Klub seniora XII 

2021 

 

VI 

2022 

XII 

2022 

IV 

2023 

 

CUS 

Centrum Wsparcia 

Specjalistycznego 

XII 

2021 

 

VI 

2022 

 XII 

2022 

IV 

2023 

 

CUS 
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Klub samopomocy dla 

osób 
niepełnosprawnych 

XII 

2021 

 

VI 

2022 

XII 

2022 

 

IV 

2023 

CUS 

Usługi wytchnieniowe XII 

2021 

 

VI 

2022 

XII 

2022 

 

IV 

2023 

CUS 

Usługi opiekuńcze XII 

2021 

 

VI 

2022 

XII 

2022 

 

IV 

2023 

CUS 

Zajęcia edukacyjne i 
sportowe dla dzieci, 

profilaktyka 

uzależnień 

XII 

2021 

 

VI 

2022 

XII 

2022 

 

IV 

2023 

 

 

CUS 

Usługi integracyjne i 
edukacyjne dla rodzin 

XII 

2021 

 

VI 

2022 

XII 

2022 

IV 

2023 

CUS 

Klub- miejsce spotkań 
dla młodzieży i osób 
dorosłych 

XII 

2021 

 

VI 

2022 

XII 

2022 

IV 

2023 

CUS 

11.  Sposób monitorowania i oceny Programu oraz mierniki efektywności jego realizacji 

Monitoringiem objęte będą usługi świadczone w CUS  na trzech poziomach: 

a) poszczególnych osób objętych usługami 

b) podmiotów świadczących usługi 

c) społeczności lokalnej. 

1. W przypadku poszczególnych osób objętych usługami mierzona będzie efektywność i 

adekwatność wsparcia: 
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EFEKTYWNOŚĆ i ADEKWATNOŚĆ WSPARCIA 

l.p. nazwa usługi sposób i metody pomiaru częstotliwość pomiaru 

1. klub seniora: 

poradnictwo 

psychologiczne 

indywidualne, 

psychoedukacja, 

zajęcia warsztatowe: 
edukacyjne 

(psychoedukacja, edukacja 

zdrowotna, żywieniowa ect 
według potrzeb), kulturalne, 
plastyczne, taneczne, 

rehabilitacja poznawcza, 

zajęcia integracyjne 
(wycieczki), 

- ankiety dotyczące 
efektywności i 
adekwatności wsparcia 
wypełniane przez 
usługobiorców 

- opinie indywidualne 

sporządzane przez osoby 
świadczące usługi 
(psycholog, opiekun klubu 

seniora) 

- wywiad dotyczący stopnia 
osiągnięcia indywidualnych 
celów zakładanych w 
Indywidualnym Planie 

Usług 

 

- ankiety co sześć 
miesięcy od rozpoczęcia 
wsparcia, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej 
to na zakończenie 
wsparcia, 

- opinie indywidualne co 

6 miesięcy od 
rozpoczęcia wsparcia, 
jeśli wsparcie zakończy 
się wcześniej to na 
zakończenie wsparcia 

- wywiad co 6 miesięcy, 

jeśli wsparcie zakończy 
się wcześniej to na 
zakończenie wsparcia 

2. Centrum Wsparcia 

Specjalistycznego: 

lekarz psychiatra, grupa 

wsparcia dla ofiar przemocy 

i współuzależnionych, 
grupa wsparcia dla 

rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, 
poradnictwo 

psychologiczne dla dzieci, 

poradnictwo 

psychologiczne dla osób 
dorosłych, poradnictwo 
prawne, terapia uzależnień, 
integracja sensoryczna, 

doradztwo zawodowe i 

pośrednictwo pracy 

- ankiety dotyczące 
efektywności i 
adekwatności wsparcia 
wypełniane przez 
usługobiorców 

- wywiad dotyczący 
osiągnięcia indywidualnych 
celów zakładanych w 
Indywidualnym Planie 

Usług 

 

- ankiety co sześć 
miesięcy od rozpoczęcia 
wsparcia, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej 
to na zakończenie 
wsparcia, 

- wywiad co 6 miesięcy, 
jeśli wsparcie zakończy 
się wcześniej to na 
zakończenie wsparcia 

 

3. Klub samopomocy dla 

osób niepełnosprawnych: 
poradnictwo 

psychologiczne dla osób 
dorosłych, rehabilitacja, 

- ankiety dotyczące 
efektywności i 
adekwatności wsparcia 
wypełniane przez 
usługobiorców 

- ankiety co sześć 
miesięcy od rozpoczęcia 
wsparcia, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej 
to na zakończenie 
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zajęcia grupowe: 
rehabilitacja poznawcza, 

ruchowe, plastyczne, 

muzyczne, zajęcia 
integracyjne (wycieczki) 

 

- opinie indywidualne 

sporządzane przez osoby 
świadczące usługi 
(psycholog, opiekun klubu 

samopomocy), 

- wywiad dotyczący 
osiągnięcia indywidualnych 
celów zakładanych w 
Indywidualnym Planie 

Usług 

 

wsparcia, 

- opinie indywidualne co 

6 miesięcy od 
rozpoczęcia wsparcia, 
jeśli wsparcie zakończy 
się wcześniej to na 

zakończenie wsparcia 

- wywiad co 6 miesięcy, 
jeśli wsparcie zakończy 
się wcześniej to na 
zakończenie wsparcia 

 

4. Usługi wytchnieniowe: 
poradnictwo 

psychologiczne 

- ankiety dotyczące 
efektywności i 
adekwatności wsparcia 
wypełniane przez 
usługobiorców 

- wywiad na dotyczący 
stopnia osiągnięcia 
indywidualnych celów 
zakładanych w 

Indywidualnym Planie 

Usług 

- ankiety co sześć 
miesięcy od rozpoczęcia 
wsparcia, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej 
to na zakończenie 
wsparcia, 

- wywiad co 6 miesięcy, 
jeśli wsparcie zakończy 
się wcześniej to na 
zakończenie wsparcia 

5. Usługi opiekuńcze - ankiety dotyczące 
efektywności i 
adekwatności wsparcia 
wypełniane przez 
usługobiorców 

- wywiad na dotyczący 
stopnia osiągnięcia 
indywidualnych celów 
zakładanych w 
Indywidualnym Planie 

Usług 

- ankiety co sześć 
miesięcy od rozpoczęcia 
wsparcia, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej 
to na zakończenie 
wsparcia, 

- wywiad co 6 miesięcy, 
jeśli wsparcie zakończy 
się wcześniej to na 
zakończenie wsparcia 

6. Zajęcia edukacyjne i 
sportowe dla dzieci, 

profilaktyka uzależnień 

- ankiety dotyczące 
efektywności i 
adekwatności wsparcia 
wypełniane przez 
usługobiorców 

- wywiad na dotyczący 
stopnia osiągnięcia 
indywidualnych celów 

- ankiety co sześć 
miesięcy od 
uruchomienia zajęć, jeśli 
wsparcie zakończy się 
wcześniej to na 
zakończenie wsparcia, 
- wywiad co 6 miesięcy, 
jeśli wsparcie zakończy 
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zakładanych w 
Indywidualnym Planie 

Usług 

 

się wcześniej to na 
zakończenie wsparcia 

 

7. Usługi integracyjne i 
edukacyjne dla rodzin, 

warsztaty edukacyjne: 

psychoedukacja, edukacja 

zdrowotna, warsztaty 

regionalne, oraz według 
zgłaszanych potrzeb, 
wycieczki, spotkania 

rodzinne 

- ankiety dotyczące 
efektywności i 
adekwatności wsparcia 
wypełniane przez 
usługobiorców 

- wywiad na dotyczący 
stopnia osiągnięcia 
indywidualnych celów 
zakładanych w 
Indywidualnym Planie 

Usług 

- ankiety na zakończenie 
wsparcia, 

- wywiad co 6 miesięcy, 
jeśli wsparcie zakończy 
się wcześniej to na 
zakończenie wsparcia 

 

8. Miejsce spotkań dla 
młodzieży i osób 
dorosłych 

 

- ankiety dotyczące 
efektywności i 
adekwatności wsparcia 
wypełniane przez 
usługobiorców 

- wywiad na dotyczący 
stopnia osiągnięcia 
indywidualnych celów 
zakładanych w 
Indywidualnym Planie 

Usług 

- ankiety co sześć 
miesięcy od rozpoczęcia 
wsparcia, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej 

to na zakończenie 
wsparcia, 

- wywiad co 6 miesięcy, 
jeśli wsparcie zakończy 
się wcześniej to na 
zakończenie wsparcia 

 

Pomiaru dokonuje usługodawca (ankiety, opinie) oraz koordynator indywidualnych planów 

usług społecznych (wywiad). Koordynator indywidualnych planów usług społecznych co 6 

miesięcy lub jeśli wsparcie zakończy się wcześniej, to na zakończenie wsparcia sporządza 

raporty indywidualne dotyczące efektywności i adekwatności wsparcia i dostarcza je 

specjaliście ds. monitoringu. Raporty zawierają zbiorcze rekomendacje dotyczące 

efektywności i adekwatności wsparcia. 
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2. W przypadku usługodawców mierzony będzie poziom świadczonych usług: 

POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG 

l.p. nazwa usługi sposób i metody 
pomiaru 

częstotliwość pomiaru 

1. poradnictwo psychologiczne 

indywidualne, psychoedukacja, 

zajęcia grupowe: rehabilitacja 
poznawcza, ruchowe, 

plastyczne, muzyczne, zajęcia 
integracyjne (wycieczki) 

- ankiety papierowe 

dotyczące poziomu 
świadczonych usług  
wypełniane przez 
usługobiorców 

 

- ankiety raz na sześć 
miesięcy, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej, to 
na zakończenie wsparcia, 
 

2. Centrum Wsparcia 

Specjalistycznego: 

lekarz psychiatra, grupa 

wsparcia dla ofiar przemocy i 

współuzależnionych, grupa 
wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, 
poradnictwo psychologiczne 

dla dzieci, poradnictwo 

psychologiczne dla osób 
dorosłych, poradnictwo 
prawne, terapia uzależnień, 
integracja sensoryczna, 

doradztwo zawodowe i 

pośrednictwo pracy 

- ankiety papierowe 

dotyczące poziomu 
świadczonych usług  
wypełniane przez 

usługobiorców 

 

- ankiety raz na sześć 
miesięcy, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej, to 
na zakończenie wsparcia, 

3. Klub samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych: 
poradnictwo psychologiczne 

dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych, 
rehabilitacja, zajęcia 
warsztatowe: edukacyjne 

(psychoedukacja, edukacja 

zdrowotna, żywieniowa ect 
według potrzeb), kulturalne, 
plastyczne, rehabilitacja 

poznawcza, działania 

- ankiety papierowe 

dotyczące poziomu 
świadczonych usług  
wypełniane przez 

usługobiorców 

 

- ankiety raz na sześć 
miesięcy, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej, to 
na zakończenie wsparcia, 
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integracyjne, wyposażenie 
klubu 

4. Usługi wytchnieniowe: 
poradnictwo psychologiczne 

- ankiety papierowe 

dotyczące poziomu 
świadczonych usług  
wypełniane przez 
usługobiorców 

 

- ankiety raz na sześć 
miesięcy, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej, to 
na zakończenie wsparcia, 

5. Usługi opiekuńcze  
 

- ankiety papierowe 

dotyczące poziomu 
świadczonych usług  
wypełniane przez 
usługobiorców 

 

- ankiety raz na sześć 
miesięcy, jeśli wsparcie 

zakończy się wcześniej, to 
na zakończenie wsparcia, 

6. Zajęcia edukacyjne i 
sportowe dla dzieci, 

profilaktyka uzależnień 

- ankiety CAWI 

dotyczące poziomu 
świadczonych usług  
wypełniane przez 
usługobiorców 

 

- ankiety raz na sześć 
miesięcy, jeśli wsparcie 

zakończy się wcześniej, to 
na zakończenie wsparcia, 

7. Usługi integracyjne i 

edukacyjne dla rodzin: 

warsztaty edukacyjne, 

wycieczki, 

- ankiety CAWI oraz 

papierowe dotyczące 
poziomu 

świadczonych usług 
wypełniane przez 
usługobiorców 

 

- ankiety raz na sześć 
miesięcy, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej, to 
na zakończenie wsparcia, 

8. Miejsce spotkań dla 
młodzieży i osób dorosłych 

 

- ankiety CAWI oraz 

papierowe dotyczące 
poziomu 

świadczonych usług  
wypełniane przez 
usługobiorców 

 

- ankiety raz na sześć 
miesięcy, jeśli wsparcie 
zakończy się wcześniej, to 
na zakończenie wsparcia, 

 

Pomiaru dokonuje usługodawca wraz ze specjalistą ds. monitoringu. Raporty raz na sześć 

miesięcy dotyczące poziomu świadczonych usług przygotowuje specjalista ds. monitoringu. 

W raporcie znajdą się zalecenia do wdrożenia przez usługodawcę. 

3. Raz w roku, w miesiącach listopad – grudzień mierzona będzie adekwatność świadczonych 

usług w stosunku do potrzeb wspólnoty lokalnej. Badanie będzie odbywać się za pomocą 
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ankiety CAWI oraz spotkania z mieszkańcami. Za przeprowadzenie badania odpowiedzialny 

będzie specjalista ds. monitoringu. 

4. Specjalista ds. monitoringu będzie współpracował w kwestii dostarczania danych na 

potrzeby ewaluacji, która będzie realizowana poza projektem. 

12. Budżet Programu oraz źródła jego finansowania 

Budżet Programu będzie wynosił w poszczególnych latach: 

 

2021 2022 2023 

660 000,00 zł 920 000,00 zł 

 

430 000,00 zł 

 

Zasady  podziału środków na realizacje Programu: 

 

l.p. nazwa usługi 

liczba 

planowanych 

godzin usługi 

 

wartość usługi w poszczególnych latach 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1. 
Klub seniora 300 600 250 77 100,00 154 200,00 64 250,00 

wyposażenie    40 000,00   

2. 

Centrum Wsparcia 

Specjalistycznego. 
600 1200 500 120 000,00 240 000,00 100 000,00 

wyposażenie sali SI    60 000,00 10 000,00  

3. 

Klub samopomocy 

dla osób 
niepełnosprawnych: 

720 1440 600 187 200,00 374 400,00 156 000,00 

wyposażenie klubu    80 000,00   

4. 
Usługi 
wytchnieniowe 

90 180 75 4 500,00 9 000,00 3 750,00 

5. Usługi opiekuńcze 2352 2450 2550 60.000,00 70.000,00 80.000,00 
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6. 

Zajęcia edukacyjne i 
sportowe dla dzieci, 

profilaktyka 

uzależnień 

240 480 200 19 200,00 38 400,00 16 000,00 

7. 
Usługi integracyjne i 
edukacyjne dla rodzin 

60 120 50 4 800,00 9 600,00 4 000,00 

8. 

Klub - miejsce 

spotkań dla 
młodzieży i osób 
dorosłych 

90 180 75 7 200,00 14 400,00 6 000,00 

 RAZEM USŁUGI    660.000,00 920.000,00 430.000,00 

 

Źródła finansowania: 

Program Usług Społecznych Gminy Wojcieszków na lata 2021-2023 będzie finansowany z 

następujących źródeł: 

 - projekt Centrum Usług Społecznych. Umowa o dofinansowanie nr POWR.02.08.00-00-

0053/20-00 z dnia 27.11.2020 r. „CUS w Gminie Wojcieszków wysoka jakość usług 

społecznych dla mieszkańców gminy”, 

- budżet Gminy Wojcieszków. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 33 – Poz. 2471


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1

		2021-06-02T13:25:14+0000
	Polska
	Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




