
 

 
 

                    
 

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Adamówka w ramach projektu pt. Centrum Usług 

Społecznych „Społeczna Adamówka” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020;  

Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  

i edukacji; Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym 

Zgodnie z wymogami Zleceniodawcy, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Adamówce w dniu 19.05.2020 r. w sali konferencyjnej budynku Urzędu 

Gminy Adamówka zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami 

Gminy Adamówka dotyczące projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna 

Adamówka”. Konsultacje – na 14 dni przed zaplanowanym dniem ich realizacji – 

zostały poprzedzone działaniami informacyjno-promocyjnymi z wykorzystaniem strony 

internetowych Urzędu Gminy Adamówka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Adamówce oraz poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych.  

W związku z obostrzeniami sanitarnymi wynikającymi z doświadczanej 

aktualnie pandemii Covid-19 konsultacje zostały przeprowadzone w trzech turach,  

tj. w godz.: 10:00-12:00 przewidziano obecność mieszkańców Cieplic, Dobczy, 

Krasnego oraz Pawłowej; w godz.: 12:00-14:00 – mieszkańców Majdanu 

Sieniawskiego; a w godz.: 14:00-16:00 – mieszkańców Adamówki. Spotkania 

zorganizowano z zachowaniem zasad dystansu społecznego oraz wymogu 

zakrywania ust i nosa tzw. maseczkami. Konsultacje miały formę spotkania otwartego 

uwzględniającego debatę z mieszkańcami odnośnie treści zaprezentowanych w ich 

trakcie.  

Konsultacje spotkały się z zainteresowaniem przedstawicieli władz Gminy 

Adamówka oraz części jej mieszkańców, na co wskazuje fakt, iż w poszczególnych 

turach konsultacji było obecnych odpowiednio 4; 15; 16 osób, a w tym przedstawiciele 

władz Gminy.  

Konsultacje miały 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) zasięgnięcie opinii, propozycji i uwag od mieszkańców odzwierciedlających ich 

zróżnicowane potrzeby i oczekiwania w zakresie usług społecznych w przyszłości 

świadczonych przez nowoutworzone Centrum Usług Społecznych w Adamówce oraz 

(4) aktywizację środowisk lokalnych, wzrost zaangażowania mieszkańców  

w działania na rzecz gminy, wzmacnianie zaufania społecznego oraz inicjację procesu 

samoorganizacji społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania jej problemów  

i zaspokajania potrzeb. Konsultacjom społecznym poddano także projekty gminnych 

programów usług społecznych. 



 

 
 

                    
 

Ad. 1 W trakcie konsultacji zaprezentowane zostały wyniki badań 

diagnostycznych (vide Załącznik 1. CUS Adamówka Konsultacje społeczne 

19.05.2021);  

Ad. 2 Uczestnictwo mieszkańców Gminy Adamówka w konsultacjach stanowiło 

przejaw partycypacji społecznej w odniesieniu do planowanego przekształcenia GOPS 

w Adamówce w Centrum Usług Społecznych w Adamówce, włączenie mieszkańców 

w procesy decyzyjne dotyczące rozwoju usług społecznych znalazło swój wyraz także 

w doborze uczestników badań terenowych PAPI (losowa próba reprezentatywna) oraz 

badań jakościowych FGI (próba celowa – przedstawiciele rodziców dzieci do lat 15; 

seniorzy oraz liderzy społeczni); 

Ad. 3 Mieszkańcy, którzy wzięli udział w konsultacjach przyjęli do wiadomości 

zaprezentowane wyniki badań diagnostycznych oraz zgodzili się z ich ustaleniami  

(nie wnoszono uwag do procesu realizacji badań; nie sformułowano nowych – wobec 

ustaleń badawczych – postulatów dotyczących kwestii usług społecznych);  

Ad. 4 Przeprowadzenie konsultacji i obecność na nich przedstawicieli władz 

Gminy oraz części jej mieszkańców było przejawem ich aktywnego uczestnictwa 

w życiu społeczności lokalnej; w kontekście zaufania społecznego mowa jest o:  

(a) otwartych i ogólnogminnych konsultacjach dotyczących wyników badań  

(b) zrealizowanych przez wyłonioną w przetargu (c) profesjonalną firmę badawczą – 

BD Center, tj. podmiot zewnętrzny wobec władz Gminy oraz Realizatora projektu,  

tj. GOPS w Adamówce (d) a ogół tych działań oraz deklaracje i wnioski płynące  

z badań, stanowią inicjację procesu samoorganizacji społeczności lokalnej w zakresie 

rozwiązywania jej problemów natury społecznej.  

Podsumowując można stwierdzić, iż konsultacje społeczne spełniły pokładane 

w nich oczekiwania ze strony Zleceniodawcy, tj. GOPS w Adamówce oraz wypełniły 

wymogi Uchwały Rady Gminy Adamówka nr III/17/2021 z dnia 17 maja 2021 r.  

 

 

 

dr Wojciech Broszkiewicz 

Realizator badań z ramienia BD Center 

 

 

 

 
Rzeszów, 20.05.2020 r. 


