
Konsultacje społeczne 

diagnozy ze wspólnotą samorządową na 

podstawie art. 21 ust.5 ustawy o CUS -

prezentacja wyników w zakresie przyjęcia 

Programu Usług Społecznych w ramach 

projektu pt.: Centrum Usług Społecznych 

„Społeczna Adamówka”



Uzasadnienie konsultacji społecznych

 Prowadzenie konsultacji dotyczących potrzeb społecznych mieszkańców społeczności 

lokalnych wynika wprost z idei jaka przyświeca CUS

 Konsultacje społeczne w Gminie Adamówka w dn. 19 maja 2021 r. wypełniają 

oczekiwania wyrażone w Uchwale nr III/17/2021 Rady Gminy Adamówka 

z dn. 17 maja 2021 r. i zgodnie z tym postanowieniem mają na celu:

1) przedstawienie wspólnocie samorządowej wyników przeprowadzonej diagnozy potrzeb 

i potencjałów społeczności lokalnej oraz płynących z niej wniosków;

2) włączenia mieszkańców Gminy Adamówka w procesy decyzyjne w zakresie  

wypracowana wizji rozwoju usług społecznych na terenie Gminy;

3) zasięgania opinii, propozycji i uwag od mieszkańców dotyczących usług społecznych 

świadczonych w przyszłości przez Centrum Usług Społecznych w Adamówce; 

4) aktywizację środowisk lokalnych i partycypację w zakresie rozwiązywania

problemów i zaspokajania potrzeb natury społecznej.

 Konsultacjom społecznym poddano także projekty gminnych Programów Usług

Społecznych.



Organizacja konsultacji społecznych

 Dzień: 19.05.2021 r. (środa)

 Miejsce konsultacji: Urząd Gminy Adamówka;

 Godz. konsultacji:

1) 10:00-12:00 – mieszkańcy Cieplice, Dobczy, Krasnego, Pawłowej;

2) 12:00-14:00 - mieszkańcy Majdanu Sieniawskiego;

3) 14:00-16:00 - mieszkańcy Adamówki. 



Założenia Centrum Usług Społecznych

 CUS to struktura koordynująca i integrująca usługi społeczne świadczone przez różnych 

lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych);

 Podmiot ten ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańców do tego rodzaju usług oraz 

umożliwienie samorządom gminnym trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na 

aktualne potrzeby mieszkańców;

 Może być tworzone (1) poprzez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum 

usług społecznych i wówczas centrum będzie funkcjonowało na obszarze jednej gminy, 

przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej albo (2) przez 

utworzenie centrum, na podstawie porozumienia władz gminnych, dla dwóch lub większej 

liczby gmin i wówczas centrum będzie działało obok gminnych ośrodków pomocy 

społecznej, współpracując z nimi;

 Za pośrednictwem centrum gminy będą miały możliwość realizowania już świadczonych 

usług społecznych oraz wprowadzania nowych (jako zadań własnych fakultatywnych), 

wynikających z programów usług społecznych, przyjmowanych w formie uchwał przez 

rady gminy;

 Podstawą do opracowania takich programów będzie diagnoza potrzeb i potencjału 

społeczności lokalnej przygotowywana w centrum raz na pięć lat, konsultowana 

z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami. 



Założenia Centrum Usług Społecznych

W ramach struktury organizacyjnej Centrum wyodrębnia się: 

1) Stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych; 

2) Stanowisko Głównego Księgowego Centrum;

3) Zespół ds. organizowania usług społecznych, w skład którego wchodzą: 

a. Organizator Usług Społecznych – kierujący zespołem oraz

b. Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych w liczbie 

dostosowanej do potrzeb wynikających z uwarunkowań lokalnych, 

c. Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka”;



Założenia Centrum Usług Społecznych

W ramach struktury organizacyjnej Centrum wyodrębnia się (cd.): 

4) Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w skład którego 

wchodzą: 

a. Organizator Pomocy Społecznej - kierujący zespołem oraz

b. Specjaliści Pracy Socjalnej, 

c. Pracownicy Socjalni, 

d. Asystent Osoby Niepełnosprawnej;

5) Stanowisko Organizatora Społeczności Lokalnej;

6) Zespół do spraw asysty rodzinnej;

7) Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych, Wychowawczych, 

Świadczenia „Dobry Start” i Karty Dużej Rodziny, w skład którego wchodzą:

a. Inspektorzy Centrum.
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*Dane estymowane. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS – Bank Danych Lokalnych (1995-2019), Urząd Gminy Adamówka (2021). 
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Źródło: badania własne.
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Źródło: badania własne.
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– PAPI – 29 marca – 16 kwietnia 2021
 Próba losowa 180 mieszkańców Gminy Adamówka
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– PAPI – 29 marca – 16 kwietnia 2021
 Próba losowa 180 mieszkańców Gminy Adamówka

Wykres 6. Struktura ludnościowa (dorośli mieszkańcy) w populacji i próbie badawczej 

– poszczególne miejscowości Gminy Adamówka w 2021 r. (Dane w %)
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– FGI – 21 kwietnia 2021

 Uczestnicy trzech zogniskowanych wywiadów grupowych

1) Rodzice dzieci do lat 15;

2) Seniorzy;

3) Liderzy społeczni.
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Źródło: badania własne.
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*Dane nie sumują się do 100% ponieważ respondenci mieli możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi.
Źródło: badania własne.
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0,6

1,1

1,7
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opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym  (np. oddziały
przedszkolne)

ochrona i promocja zdrowia (np. zajęcia ruchowe)

usługi z zakresu wsparcia rodziny, a w tym pieczy zastępczej (np.
placówki wsparcia dziennego, świetlice środowiskowe)

opieka nad dziećmi do lat 3. (np. dzienny opiekun)

działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy
(np. kursy, szkolenia)

usługi zdrowotne i opiekuńcze wspierające osoby z
niepełnosprawnościami (asystent osoby starszej lub

niepełnosprawnej, bransoletka/opaska życie)

wsparcie osób starszych wraz z ich reintegracją społeczno-
zawodową (np. klub seniora wraz z działaniami towarzyszącymi)

zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie

Wykres 12. Rodzaj wsparcia w zakresie pomocy społecznej oczekiwany przez mieszkańców Gminy 

Adamówka (Dane w %, N=180)

Źródło: badania własne.
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Oczekiwane wsparcie
 Organizator życia społecznego, animator społeczno-kulturowy

Zadania organizatora społeczności lokalnej:

1) prowadzenie na bieżąco rozeznania:

a) potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających, 

b) potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających; 

2) opracowywanie, w oparciu o wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału 

wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających, planu organizowania 

społeczności lokalnej i jego aktualizacji oraz realizacja tego planu; 

3) podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, w szczególności 

organizowanie działań wspierających; 

4) inicjowanie innych niż określone w pkt 3 działań zmierzających do wzmocnienia 

więzi społecznych i integracji wspólnoty samorządowej; 

5) współpraca z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum animację 

lokalną lub inne formy pracy środowiskowej. 

Art. 32 Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
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Aktywność społeczna

tak
11,1

nie
88,9

Wykres 13. Przynależność do organizacji, stowarzyszeń, podmiotów działających w 

sferze kultury itp. wśród mieszkańców Gminy Adamówka (Dane w %, N=180)

Źródło: badania własne.



Badania diagnostyczne – Gmina Adamówka –

Aktywność społeczna

*Odpowiedzi udzielały osoby, które nie uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych. 
Źródło: badania własne.

inne
7,8

nic mi nie jest 
wiadomo o takich 

wydarzeniach
8,9

nie interesują mnie 
takie wydarzenia

19,4
nie było takiej 

możliwości z uwagi 
na pandemię, ale 

przedtem 
uczestniczyłem(am) 

w tego rodzaju 
wydarzeniach

63,9

Wykres 14. Przyczyny braku uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych mieszkańców 

Gminy Adamówka w roku poprzedzającym badanie (Dane w %, N=176*)
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Wnioski – Mocne strony

– walory krajobrazowe i klimatyczne (czyste powietrze);

– bezpieczeństwo; 

– przyjazne relacje międzyludzkie, pomocniczość 

spokojna egzystencja;

– wysoki poziom identyfikacji lokalnej; 

– wysoki poziom zadowolenia z życia we własnych miejscowościach;

– działalność (nielicznych) organizacji społecznych; 

– zaangażowani liderzy społeczni; 

– dostęp do istotnych instytucji, tj. urząd, poczta, bank, szkoła (z halą sportową), kościół;

– dwie wyremontowane świetlice;

– zrównoważony budżet gminy; 

– działalność GOPS (a w tym pozyskiwanie środków na projekty służące zaspokajaniu 
potrzeb społecznych miejscowej ludności); 
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Wnioski – Słabe strony
– zła infrastruktura drogowa – drogi bez chodników i oświetlenia stanowiące zagrożenie dla 
poruszających się pieszych;

– brak połączeń komunikacji autobusowej;

– brak infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;

– brak infrastruktury kulturalnej;

– brak możliwości rozwoju osobistego (zajęcia hobbystyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych);

– brak możliwości rozwoju zawodowego (ukierunkowania zawodowego, przebranżowienia się, 
doszkolenia);

– brak silnej aktywności społecznej;

– słabo rozwinięta sieć internetowa;

– brak rozwiniętej sieci zaopatrzeniowej; 

– brak specjalistycznej opieki medycznej (a szczególnie stomatologów);

– brak wystarczającej liczby miejsc pracy, w tym dla młodzieży zmuszonej do wyjazdu za pracą poza 
gminę;

– brak infrastruktury dla osób niepełnosprawnych;

– mały budżet lokalny; 
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Wnioski - Szanse

– działalność liderów społecznych;

– gotowość mieszkańców do podejmowania działań prospołecznych;

– programy skierowane do społeczności lokalnych (prorozwojowe, 
prozatrudnieniowe, prosocjalne);

– powstanie Centrum Usług Społecznych;

– Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka”; 

– program „Wsparcie opiekuńcze w Gminie Adamówka i DDP w Zboiskach”; 

– program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
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Wnioski – Zagrożenia

– starzenie się społeczności i brak zastępowalności pokoleń powodujące 
wyludnianie się poszczególnych miejscowości;

– dezintegracja społeczna;

– brak środków finansowych na realizację działań mających na celu zaspokajanie 
potrzeb społeczności lokalnej;

– pandemia.  
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Wnioski
Wyniki badań wyraźnie wskazują na trafne propozycje przewidziane w ramach 

funkcjonowania CUS w Gminie Adamówka dotyczące form zaspokajania potrzeb 

odnośnie działań w zakresie wsparcia. Badanym przedstawiono siedem kategorii 

przedsięwzięć pomocowych, wśród których:

– wsparcie osób starszych wraz z ich reintegracją społeczno-zawodową (np. klub 

seniora wraz z działaniami towarzyszącymi) zyskało aprobatę na poziomie ok. 95%; 

– działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy (np. kursy, 

szkolenia) – ok. 94%; 

– ochrona i promocja zdrowia (np. zajęcia ruchowe) – ok. 91%; 

– usługi zdrowotne i opiekuńcze wspierające osoby z niepełnosprawnościami 

(asystent osoby starszej lub niepełnosprawnej, bransoletka/opaska życie) – ok. 91%; 

– usługi z zakresu wsparcia rodziny, a w tym pieczy zastępczej (np. placówki 

wsparcia dziennego, świetlice środowiskowe) – ok. 90%; 

– opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym (np. oddziały przedszkolne) – ok. 87%; 

– opieka nad dziećmi do lat 3. (np. dzienny opiekun) – ok. 86%. 



Dziękuję za uwagę!


