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1. Nazwa i cel Programu. 

Nazwa programu: Program Usług Społecznych Gminy Gogolin. 

Cel programu: Zwiększenie dostępności do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających 
na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców Gminy Gogolin. 

Program Usług Społecznych Gminy Gogolin opracowany został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” 
realizowanego w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Okres realizacji Programu. 

Program Usług Społecznych w Gminie Gogolin realizowany będzie w okresie od 01.10.2021 roku 
do 31.10.2023 roku.  

W związku z realizacja projektu Gmina Gogolin deklaruje kontynuację działań w ramach Centrum 
Usług Społecznych w Gogolinie i utrzymanie oferty usług społecznych w okresie co najmniej 3 lat 
od dnia zakończenia realizacji projektu. Wszelkie zmiany ilości miejsc i rodzaju świadczonych usług 
wynikać będą bezpośrednio z analizy potrzeb mieszkańców w tym zakresie. 

3. Opis potrzeb uzasadniających realizację Programu. 

Realizacja Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin wynika z przeprowadzonej Diagnozy 
potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Gogolin. 
Diagnoza została przeprowadzona zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu 
usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818). Przeprowadzona 
w dniach od 29.01.2021 r. do 29.03.2021 r. diagnoza dostarczyła informacji o potrzebach 
mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz danych o potencjale usługowym środowiska 
lokalnego i stanowi ona równocześnie podstawę do zaplanowania kompleksowych działań 
i zapewnienia wysokiej jakości usług w powstałym w Gminie Gogolin Centrum Usług Społecznych. 

Ta nowo powołana jednostka zapewni zintegrowanie usług zdrowotnych, opiekuńczych, wsparcia 
rodzin i małych dzieci, a także dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W założeniu każdy mieszkaniec 
gminy bez względu na osiągane dochody, sytuację społeczną czy wiek otrzyma dedykowane 
indywidualne wsparcie. 

Przeprowadzona diagnoza dostarczyła szeregu informacji w zakresie potencjału i potrzeb 
społeczności lokalnej. Główne wnioski i rekomendowane działania pogrupowano dla 
poszczególnych sfer życia społecznego.  
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POLITYKA PRORODZINNA, WSPIERANIE RODZINY 
I POMOC SPOŁECZNA 

 

W opinii mieszkańców Gminy Gogolin w zakresie potrzeb związanych z poszerzeniem oferty 
wspierania rodzin na terenie Gminy, badani najczęściej wskazywali na organizowanie 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (50,31%), specjalistyczną 
pomoc (psycholog, pedagog, logopeda itp.) – 47,24%, poradnictwo specjalistyczne (43,56%) oraz 
organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi (41,72%). 
Średnio co trzeci mieszkaniec Gminy widzi potrzebę organizowania warsztatów/zajęć 
rozwijających zainteresowania (34,36%), zwiększenia dostępności miejsc zapewniających opiekę 
nad dziećmi do lat 3 (32,52%) oraz przeprowadzania zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień 
i przemocy wśród dzieci i młodzieży (30,67%).  

Następnie mieszkańcy Gminy Gogolin mieli określić czy byliby zainteresowani skorzystaniem 
z wymienionych usług społecznych skierowanych do rodzin. Mieszkańcy najchętniej wzięliby udział 
w zajęciach Klubu Rodzica, który organizowałby prelekcje ze specjalistami, animatora dla dzieci, 
czy zatrudniałby pedagoga podwórkowego (42,94%). W dalszej kolejności badani wskazali na 
terapię dla dzieci/młodzieży (37,42%), mediacje rodzinne, np. partnerskie, małżeńskie, 
międzypokoleniowe (17,79%). Blisko co szósty mieszkaniec biorący udział w badaniu nie byłby 
zainteresowany skorzystaniem z wymienionych usług (15,95%), natomiast na szkołę rodzenia 
wskazało 14,72% osób, a na terapię dla par/małżeństw 14,11% ankietowanych. Najmniej 
badanych byłoby zainteresowanych skorzystaniem ze szkoły dla małżonków/narzeczonych (4,29%)  

Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie usług społecznych 
dedykowanych rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zamieszkującym Gminę 
Gogolin wyróżnili potrzebę utworzenia grupy wsparcia dla rodziców borykających się 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz objęcia skoordynowaną pomocą psychologiczną 
dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia psychospołecznego, której adekwatność i przebieg 
powinien być nadzorowany przez asystenta rodziny działającego w formie koordynatora tychże 
działań. Respondenci biorący udział w badaniu wskazali na problem niewystarczającej liczby dzieci 
objętych wsparciem socjoterapeutycznym, pedagogicznym i profilaktycznym oferowanym przez 
funkcjonującą w Gminie Gogolin placówkę wsparcia dziennego oraz świetlice wiejskie.  

Wśród propozycji poszerzenia usług społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
respondenci wyróżnili prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie rodzajów i form przemocy, 
zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej rodzinie dotkniętej przemocą domową, a także 
utworzenie mieszkań umożliwiających natychmiastową izolację rodziny od osoby stosującej 
przemoc domową, a jeżeli to niemożliwe to pomieszczeń/pokoi służących izolacji sprawców 
przemocy. Badani wskazali także na potrzebę utworzenia grupy wsparcia dla osób doznających 
i stosujących przemoc.  
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Wnioski:  
Biorąc pod uwagę powyższe podsumowanie wyników badań można stwierdzić, że 
większość mieszkańców Gminy Gogolin dostrzega potrzebę poszerzenia oferty 
wspierania rodzin w zakresie organizowania alternatywnego spędzania czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży, a także specjalistycznej pomocy oraz poradnictwa. 

Największa ilość ankietowanych byłaby zainteresowana utworzeniem Klubu Rodzica na terenie 
Gminy. Z perspektywy przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych do potrzeb 
rozwijanych w zakresie wspierania rodziny należy przede wszystkim udzielanie skoordynowanego 
wsparcia rodzinom i dzieciom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, objęcie wsparciem osób 
dotkniętych problemem przemocy domowej, a także zwiększenie dostępności do nieodpłatnych 
porad prawnych. 

 

Rekomendowane działania: 

 Udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom doświadczających 
problemów opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizację warsztatów 
rozwijających kompetencje wychowawcze oraz objęcie rodziny kompleksowym 
i skoordynowanym wsparciem psychologicznym.  

 W zakresie wspieranie rodziny w sposób szczególny rekomenduje się utworzenie Klubu 
Rodzica, który będzie miejscem integracji i dzielenia się doświadczeniami, dobrymi 
praktykami oraz problemami związanymi z wychowaniem dzieci. Rodzicielstwo to 
szczególne wyzwanie, zwłaszcza dla młodych rodziców, którzy chętnie korzystają ze 
wsparcia specjalistów stąd ważne, aby odbywały się w nim spotkania, np. z lekarzami, 
pielęgniarkami, położnymi, dietetykami, logopedami czy psychologami. Ważne jest 
również podnoszenie świadomości rodziców w zakresie działalności Klubu oraz żeby nie 
traktowali kierowania do niego jako krytykę.  

 Wspieranie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami poprzez udzielanie 
specjalistycznej pomocy w zakresie psychiatrii, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki 
korekcyjnej oraz wsparcia specjalistów w postaci surdopedagoga, tyflopedagoga, 
oligofrenopedagoda oraz neurologopedy.  

 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez organizację zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz organizację treningu 
umiejętności społecznych dla wszystkich członków rodziny.  

 Podejmowanie działań na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poprzez 
prowadzenie zajęć integracyjnych adresowanych do dzieci do lat 3 pn. ,,Akademia szkraba 
i rodzica”.  

 Podjęcie działań na rzecz utworzenia i zagospodarowania sali do terapii integracji 
sensorycznej oraz przeprowadzania w niej zajęć i terapii SI pod opieką wykwalifikowanego 
terapeuty.  

 Rozpowszechnienie informacji dla rodzin na temat możliwości poradnictwa rodzinnego 
i psychologicznego oraz uzyskania pomocy w przypadku doświadczenia problemów.  

 Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz osób pracujących 
w placówkach oświatowych, w tym w placówkach wsparcia dziennego celem zwiększenia 
efektywności działań.  
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 Utworzenie przy Centrum Usług Społecznych Telefonu Zaufania, z którego można będzie 
korzystać w sposób anonimowy w przypadku problemu uzależnień i przemocy oraz uzyskać 
niezbędne informacje z zakresu oferty wsparcia i pomocy.  

 Prowadzenie działalności informacyjnej mającej na celu poszerzenie wiedzy z zakresu 
problematyki przemocy. Zakres kierowanych informacji, oprócz konsekwencji stosowania 
przemocy, powinien zawierać również treści na temat szerokiego spektrum rodzajów 
przemocy. Zaleca się stosowanie różnych technik i metod, które będą w atrakcyjny 
i aktywny sposób przekazywały informację i które będą dostosowane do każdej grupy 
wiekowej.  

 Utworzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz 
członków rodzin osób uzależnionych, a także dla osób doświadczających i stosujących 
przemoc.  

 Rekomenduje się utworzenie miejsca w postaci, np. mieszkania kontenerowego 
umożliwiającego natychmiastową izolację członków rodziny doświadczających przemocy.  

 Zwiększenie świadomości dorosłych mieszkańców na temat negatywnych konsekwencji 
stosowania przemocy w procesie wychowania, przy jednoczesnej edukacji w zakresie 
innych skutecznych i bezpiecznych dla rozwoju dziecka metod wychowawczych, poprzez 
warsztaty i zajęcia organizowane dla rodziców oraz przy wykorzystaniu strategii 
informacyjnej, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w społeczności lokalnej.  

 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 

Mieszkańcy Gminy Gogolin, zostali zapytani o to czy w ich opinii na terenie Gogolin dostrzegają 
potrzebę poszerzenia działań związanych z promocją zdrowia (edukacja zdrowotna, profilaktyka, 
kształtowanie odpowiednich postaw zdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia). 
Zdecydowana większość odpowiedziała twierdząco na to pytanie, bo aż ponad 79,14%, natomiast 
pozostała część ankietowanych jest przeciwnego zdania lub zadeklarowała brak wiedzy w tym 
zakresie (po 10,43%).  

Mieszkańcy biorący udział w badaniu ankietowym najwyżej ocenili poziom dostępności do opieki 
terapeutycznej świadczonej na terenie Gminy Gogolin, natomiast najgorszy poziom dostępności 
w ich opinii występuje w przypadku opieki psychiatrycznej.  

W obszarze promocji i ochrony zdrowia, mieszkańcy Gminy Gogolin zostali poproszeni o wskazanie 
działań, które ich zdaniem powinny zostać podjęte na szerszą skalę w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia zjawiska uzależnień. Ankietowani najczęściej wskazywali na zwiększenie pomocy 
psychologiczno-terapeutycznej (65,03%), profilaktykę dzieci i młodzieży (59,51%) oraz rozwój 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego (39,88%). Najmniejsza ilość odpowiedzi padła na 
kampanię/edukację społeczną (22,70%), pomoc medyczną (21,47%) oraz pomoc materialną 
(8,59%).  

Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych biorący udział w badaniu w zakresie 
profilaktyki uzależnień zwrócili uwagę na zaawansowaną działalność licznych stowarzyszeń oraz 
organizacji sportowych oferujących zajęcia rekreacyjno-sportowe, które stanowią niezwykle 
istotny zasób Gminy Gogolin w zakresie oferowania różnorodnych form spędzania czasu dla 
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młodych mieszkańców Gminy. Przeprowadzone badanie diagnostyczne wykazało problem 
nasilającego się zjawiska uzależnienia od Internetu oraz urządzeń elektronicznych wśród młodych 
mieszkańców Gminy, a także brak wiedzy wśród znaczącej części rodziców w zakresie 
negatywnego wpływu urządzeń elektronicznych na rozwój dzieci. Przedstawiciele instytucji 
kulturalnych działających w Gminie Gogolin podkreślili, iż przygotowywana przez nie propozycja 
zajęć oraz kalendarium wydarzeń adresowanych do dzieci i młodzieży stanowi interesującą 
alternatywę dla wolnego czasu spędzonego na korzystaniu z urządzeń elektronicznych. 
Z analizowanego materiału badawczego wynika, że pomimo, iż na terenie Gminy Gogolin 
realizowane są działania z zakresu profilaktyki uzależnień, w opinii respondentów jedną z potrzeb 
w tej dziedzinie jest pozyskanie osoby w postaci trenera/specjalisty w zakresie przeprowadzania 
rekomendowanych programów profilaktycznych, co pozwoliłoby zwiększyć skuteczność działań 
profilaktycznych adresowanych do młodych mieszkańców Gminy oraz realnie ograniczyłoby 
zjawisko uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozpatrując kwestię potrzeb w zakresie poszerzania 
oferty usług z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom respondenci dostrzegają także konieczność 
uruchomienia Telefonu Zaufania, zatrudnienia terapeuty ds. uzależnień, a także utworzenia 
samopomocowych grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.  

Wnioski:  
Biorąc pod uwagę powyższe podsumowanie wyników badań możemy stwierdzić, 
iż zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców Gminy dostrzega 
konieczność poszerzenia działań związanych z ochroną i promocją zdrowia. 
Badani najlepiej ocenili poziom dostępności do opieki terapeutycznej, natomiast 

najgorzej do opieki psychiatrycznej. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, respondenci 
wskazali na konieczność podejmowania działań w zakresie pomocy psychologiczno-
terapeutycznej, profilaktyki dzieci i młodzieży oraz rozwoju alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego. Natomiast z wypowiedzi przedstawicieli organizacji i instytucji pozarządowych wynika, iż 
na terenie Gminy Gogolin nasila się zjawisko uzależnienia od Internetu i urządzeń elektronicznych. 
Respondenci wskazali szereg różnorodnych propozycji działań zmniejszających zjawisko uzależnień 
wśród mieszkańców Gminy, co może wskazywać na małą skuteczność obecnej oferty w tym 
zakresie. W dziedzinie edukacji zdrowotnej należy podkreślić, iż Gmina Gogolin realizuje szereg 
prozdrowotnych warsztatów skierowanych do różnorodnych grup odbiorców, a także 
przeprowadza wiele programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych, skierowanych do 
najmłodszej grupy odbiorców związanych ze zdrową postawą, zbilansowanym odżywianiem się 
oraz sportem. 

Rekomendowane działania: 

 Podejmowanie działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym wśród 
dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzenie programu rekomendowanego przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzenie 
działań o możliwie najszerszym spektrum, docierającym do wszystkich dzieci 

i młodzieży, w celu obniżenia liczby uczniów inicjujących we wczesnych latach picie 
alkoholu. Skuteczne mogą okazać się, np. tematyczne godziny wychowawcze, w czasie 
których opiekunowie będą podejmować działania profilaktyczne: warsztaty edukacyjne, 
wykorzystanie źródeł multimedialnych, spotkania z ekspertami, np. osobami pracującymi 
z osobami uzależnionymi lub zajęcia wspierające uczniów w rozwijaniu konstruktywnych 
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form radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zaleca się także rozszerzenie działalności 
profilaktycznej realizowanej w świetlicach i placówkach wsparcia dziennego.  

 Prowadzenie szkoleń dla rodziców, podczas których przekazana im będzie wiedza na temat 
problemu picia alkoholu, skutków wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz 
możliwości jej zapobiegania. Rodzice powinni zostać również przeszkoleni w zakresie 
reagowania w przypadku spożywania alkoholu przez dziecko.  

 Organizowanie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
stanowiących alternatywę do spędzania czasu w Internecie oraz na korzystaniu z urządzeń 
elektronicznych. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród najmłodszych 
mieszkańców Gminy poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach, 
świetlicach młodzieżowych, placówkach wsparcia dziennego oraz instytucjach kulturalno-
rekreacyjnych. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom dzieci i młodzieży pn. ,,Młodość bez uzależnień”.  

 Utworzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz 
członków rodzin osób uzależnionych, a także dla osób doświadczających i stosujących 
przemoc.  

 

WSPIERANIE OSÓB STARSZYCH 
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Mieszkańcy poproszeni o wskazanie potrzeb w zakresie poszerzania oferty wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami i osób starszych, najczęściej wskazywali na zapewnienie rehabilitacji 
(67,48%), możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (53,37%) oraz pomoc 
w czynnościach domowych, zapewnianie towarzystwa w formie wolontariatu/usługi sąsiedzkich 
(44,79%). W dalszej kolejności wyróżnili oni zapewnianie całodobowej opieki i prowadzenie usług 
opiekuńczych (po 41,10%), specjalistyczną pomoc w postaci, np. psychologa, psychiatry (40,49%). 
Z deklaracji co trzeciego badanego wynika, że na terenie Gminy występuje potrzeba organizowania 
transportu dla osób z niepełnosprawnościami (39,88%), zapewnienia doraźnego wsparcia 
usługowego jak, np. dostarczanie żywności, wykonywanie drobnych napraw, zakupów (39,26%), 
prowadzenie placówek wsparcia dziennego (34,36%) oraz organizowania różnorodnych form 
spędzania czasu wolnego (30,67%). Najmniejszy odsetek respondentów dostrzega potrzebę 
w zakresie poszerzenia oferty dotyczącej wspierania działalności/inicjowania powstawania 
nowych organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych 
i z niepełnosprawnością (14,11%), a także organizowanie kampanii społecznych podnoszących 
świadomość w zakresie potrzeb i problemów osób starszych i osób z niepełnosprawnością 
(10,43%).  

Analizując wyniki uzyskane w trakcie badania mieszkańców pod kątem potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami oraz osób starszych możemy zauważyć, że najwyższy odsetek 
respondentów uważa, że na terenie Gminy Gogolin należy wprowadzić usługi pielęgnacyjne 
(62,58%), wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny (57,67%), zapewnić transport dla osób starszych 
oraz wprowadzić usługi porządkowe (po 52,76%).  
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Jedną z głównych potrzeb wskazanych przez przedstawicieli instytucji i organizacji 
pozarządowych biorących udział w badaniu była organizacja dowozu osób starszych 
i niepełnosprawnych do instytucji działających na rzecz ich rozwoju i aktywizacji. W kontekście 
transportu osób niepełnosprawnych badani wyróżnili konieczność zakupu specjalistycznych 
samochodów dostosowanych do przewozu mieszkańców Gminy z niepełnosprawnościami. 
Wskazano także na problem ograniczonego uczestnictwa osób starszych w zajęciach aktywizująco-
integracyjnych odbywających się w instytucjach kulturalnych, z powodu braku możliwości dojazdu 
do nich.  

Respondenci wskazywali na potrzebę zapewnienia seniorom wsparcia psychologicznego, 
a w niezbędnym wypadku także psychiatrycznego. Zwrócono uwagę na potrzebę udzielenia 
osobom starszym wsparcia w postaci osoby towarzyszącej podczas wizyt lekarskich. Wśród 
zaproponowanych usług wspierających seniorów i osoby z niepełnosprawnościami znalazła się 
także propozycja dostępu do bezpłatnej terapii logopedycznej, a także stworzenie Punktu 
Informacyjnego, w którym zatrudniony pracownik udzielałby pomocy w zakresie różnorodnych 
działań formalno-organizacyjnych. Zaproponowano również powołanie osoby pełniącej funkcję 
tzw. złotej rączki, która udzielałaby wsparcia w zakresie drobnych napraw, a także osoby 
zapewniającej codzienny kontakt interpersonalny w postaci, np. rozmowy telefonicznej oraz/lub 
spotkania z samotnymi seniorami.  

Z zebranego materiału badawczego wynika, iż respondenci w odpowiedzi na problem samotności 
wśród seniorów dostrzegają potrzebę promowania idei wolontariatu na rzecz opieki nad osobami 
starszymi zarówno wśród uczniów, jak i osób w wieku produkcyjnym.  

Wnioski:  
Rozpatrując uzyskane wyniki badań można stwierdzić, iż większość mieszkańców 
dostrzega potrzebę rozszerzenia oferty wsparcia na rzecz seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami w zakresie usług rehabilitacyjnych, a także pomocy 
w czynnościach domowych oraz zapewnieniu towarzystwa w formie 

wolontariatu/usług sąsiedzkich. W opinii przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych 
priorytetową potrzebą w zakresie realizacji usług społecznych jest zapewnienie transportu 
seniorom i osobom z niepełnosprawnościami do placówek aktywizująco-integracyjnych, wsparcie 
psychologiczno-poznawcze, towarzyskie oraz w zakresie drobnych napraw technicznych.  

Obraz jaki wyłania się z przeprowadzonego badania to także szeroka oferta zajęć aktywizujących 
skierowana do seniorów, a do niewątpliwych zasobów Gminy należy również prowadzony przez 
nią Dom Spokojnej Starości charakteryzujący się wysoką jakością świadczonych usług. 

Rekomendowane działania: 

 Zwiększenie dostępności do terapii logopedycznej, pomocy psychologicznej 
i psychiatrycznej dla wszystkich mieszkańców Gminy, a w szczególności dla osób 
starszych.  
 Rekomenduje się zapewnienie bezpiecznego dowozu osób 

niepełnosprawnych do miejsc aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej poprzez 
zakup specjalistycznych samochodów do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz 
zapewnienie obecności opiekuna przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
towarzyszącego im podczas transportu.  
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 Zaleca się aktywizacje zawodową osób z niepełnosprawnościami, a więc organizowanie 
kursów zawodowych, czy też szkoleń z zakresu ich możliwości i potencjału na obecnym 
rynku pracy.  

 Rekomenduje się zapewnienie transportu dla osób starszych, np. w postaci tzw. ,,taksówki 
dla seniora”, dzięki której z łatwością przemieszczą się do placówek wsparcia dziennego, 
czy instytucji kulturalno-rekreacyjnych.  

 Dużym ułatwieniem dla seniorów zamieszkujących Gminę byłoby zapewnienie wsparcia 
w postaci osoby zajmującej się drobnymi naprawami technicznymi, tzw. złotej rączki.  

 Rekomenduje się podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej seniorów, 
w postaci osoby zapewniającej codzienny kontakt poprzez rozmowę telefoniczną lub 
spotkanie.  

 Tworzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, które mają na celu przeciwdziałanie 
marginalizacji osób starszych poprzez angażowanie osób starszych w rożne inicjatywy 
społeczne, integrację międzypokoleniową, a także eliminację przemocy i dyskryminacji 
seniorów.  

 

 

EDUKACJA PUBLICZNA  

 

Zdaniem średnio co piątego mieszkańca (22,09%) edukacja publiczna jest obszarem, który 
powinien być priorytetowo rozwijany i usprawniany na terenie Gminy Gogolin.  

Zdaniem badanych przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych edukację publiczną 
w Gminie Gogolin wyróżnia szerzenie idei wolontariatu, kształtowanie empatycznej postawy 
wśród młodych mieszkańców Gminy, a także działalność promująca zdrowy i ekologiczny styl życia 
podejmowana na każdym etapie edukacji.  

Wnioski:  
W opinii mieszkańców Gminy edukacja publiczna jako obszar usług społecznych, 
który powinien być priorytetowo rozwijany znalazła się na ósmym miejscu pod 
względem kolejności wskazań. Wśród propozycji przyczyniających się do jego 
rozwoju, jeden z respondentów zasugerował potrzebę zatrudnienia osoby 

pełniącej funkcję korepetytora pomagającego uczniom w przygotowaniu się do egzaminów 
ósmoklasisty. 

Rekomendowane działania: 

 Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz osób 
pracujących w placówkach oświatowych, w tym w placówkach wsparcia 
dziennego celem zwiększenia efektywności działań.  
 Wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych 

poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz zatrudnienie w strukturach Centrum 
Usług Społecznych korepetytora pomagającego uczniom w przygotowywaniu się do 
egzaminów kończących szkołę podstawową.  
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

 

W aspekcie wsparcia udzielanego mieszkańcom Gminy pozostającym bez zatrudnienia, 
respondenci najlepiej ocenili udzielanie pomocy materialnej (dobrze lub bardzo dobrze oceniło ją 
16,57% ankietowanych) oraz dostęp do prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych oraz 
robót publicznych (dobrze lub bardzo dobrze oceniło go 15,33% osób).  

W opinii przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych problem bezrobocia nie przybiera 
na terenie Gminy znaczących rozmiarów, a trudność, z którą zmagają się gogolińscy przedsiębiorcy 
związana jest z brakiem wystarczającej liczby pracowników.  

 

Wnioski:  
Analizując odpowiedzi zarówno mieszkańców Gminy Gogolin, jak i przedstawicieli 
organizacji oraz instytucji pozarządowych można stwierdzić, że pomimo faktu, iż 
respondenci wskazywali na potrzebę podejmowania działań dotyczących 
bezrobocia, skala tego zjawiska nie jest współmierna do wyników badania 

ankietowego – wskazuje na to stopa bezrobocia utrzymująca się na relatywnie niskim poziomie na 
terenie Gminy. 

 

 

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA ORAZ TURYSTYKA 

 

Bazując na uzyskanych wynikach można stwierdzić, że mieszkańcy najlepiej ocenili dostęp do 
aktywności sportowej (tj. klubów, sekcji i zajęć sportowych, turniejów), która w opinii 50,92% 
mieszkańców jest dobra lub bardzo dobra. Dostęp do aktywności kulturalnej jest dobry lub bardzo 
dobry zdaniem 49,7% respondentów, natomiast w opinii, co piątego badanego dostępność do 
infrastruktury rekreacyjnej (tj. baseny, place zabaw, parki, siłownie zewnętrzne) jest niska lub 
bardzo niska (22,7%).  

Zdecydowana większość respondentów tj. 80,98% osób (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” 
i „raczej tak”) uważa, że na terenie Gminy istnieje potrzeba poszerzania alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego.  

Zdaniem przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych biorących udział w badaniu oferta 
zajęć rekreacyjnych, kulturalnych oraz sportowych jest interesująca, różnorodna oraz 
dostosowana do odbiorców w każdym wieku. Jednakże badani wskazują na trudności 
w pozyskiwaniu uczestników różnorodnych zajęć, wydarzeń i happeningów przede wszystkim 
wśród młodych mieszkańców Gminy, a także wśród osób z tzw. średniego pokolenia.  
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Wnioski:  
Mieszkańcy Gminy Gogolin najlepiej oceniają poziom dostępności do aktywności 
sportowej, natomiast najsłabsza przystępność w ich opinii występuje w przypadku 
aktywności rekreacyjnej. Zdecydowana większość ankietowanych dostrzega 
potrzebę rozszerzenia oferty alternatywnych form spędzania czasu, co nie jest 

jednoznaczne z opinią przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych uważających, iż oferta 
ta jest wystarczająca. 

Rekomendowane działania: 

 Organizowanie różnego rodzaju działań na rzecz integracji rodziny oraz 
zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców oraz 
seniorów.  
 Zaleca się podjęcie działań mających na celu szeroko rozumianą integrację 

lokalną. Należy zwrócić szczególną uwagę na zwiększenie liczby wydarzeń i imprez 
dedykowanych dla rodzin z dziećmi.  
 

 

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż w ciągu ostatnich dwóch lat 22,7% mieszkańców Gminy 
Gogolin było członkiem organizacji pozarządowej, 22,61% badanych współpracowało w formie 
wolontariatu z jakąś organizacją lub instytucją, natomiast niemal 54% osób angażowało się 
w działalność na rzecz swojego osiedla. Wśród ankietowanych, którzy zostali zapytali o chęć 
podjęcia działalności społecznej w organizacjach na rzecz mieszkańców lub pomoc w formie 
wolontariatu, 72,39% udzieliło twierdzącej odpowiedzi wskazując, iż chętnie zostałaby ona przez 
nich podjęta.  

W zakresie potrzeb związanych z działalnością stowarzyszeń, przedstawiciele instytucji 
i organizacji pozarządowych wyróżnili konieczność pozyskania większej ilości wolontariuszy, 
szczególnie w wieku produkcyjnym. Ich brak został wskazany w szczególności w strukturach 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

W opinii respondentów to, co wyróżnia gogolińską społeczność to wysoki poziom integracji, 
empatyczności oraz współdziałania na rzecz wzajemnej pomocy.  

Wnioski:  
Opracowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż społeczność Gminy Gogolin 
charakteryzuje się wysokim poziomem przedsiębiorczości oraz chętnie podejmuje 
działania prospołeczne. Jednakże dostrzegalna jest niewystarczająca liczba 
wolontariuszy w stosunku do potrzeb mieszkańców Gminy, w których 

zaspokajaniu pomagają działające stowarzyszenia. Ważnym wnioskiem z przeprowadzonej 
diagnozy jest także efektywna i wieloaspektowa współpraca pomiędzy poszczególnymi 
instytucjami i organizacjami. 
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Rekomendowane działania: 

 Podjęcie działań integracyjnych wśród mieszkańców Gminy, budowanie 
relacji między nimi, jak i zaproponowanie szerokiej oferty spędzania czasu 
wolnego w atrakcyjny sposób. Umożliwienie mieszkańcom oddolnych inicjatyw 
w  zakresie wolontariatu, realizacji działań w klubach osiedlowych, wiejskich czy 

samopomocy sąsiedzkiej.  
 Zwiększenie oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez jej promowanie oraz 

edukację mieszkańców.  
 Upowszechnianie idei wolontariatu – podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania 

wolontariuszy oraz liderów społecznościowych.  

 

PRIOTYTETYZACJA DZIAŁAŃ 

 

W opinii ankietowanych mieszkańców priorytetowo rozwijane powinny być to usługi z zakresu 
przeciwdziałania bezrobociu (47,24%), wspierania rodziny (46,63%) oraz wspierania osób 
z niepełnosprawnościami (45,40%).  

Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych biorący udział w badaniu wskazali przede 
wszystkim na propagowanie angażowania się w działalność prospołeczną, a w szczególności 
aktywizację mieszkańców w kierunku działań na rzecz osób starszych, rozwój dostępności do 
pomocy psychologicznej i psychospołecznej, a także udzielanie wsparcia w ramach grup 
samopomocowych działających na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.  

Wnioski:  
Mieszkańcy Gminy Gogolin dostrzegają potrzebę rozwijania usług społecznych 
związanych przede wszystkim z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz wspieraniem 
rodzin i osób z niepełnosprawnościami. W opinii przedstawicieli instytucji 
i organizacji pozarządowych, priorytetowym działaniem powinno być 

propagowanie działań wolontaryjnych na rzecz osób starszych, a także rozwój dostępności do 
pomocy psychospołecznej oraz wsparcia udzielanego w ramach grup samopomocowych osobom 
uzależnionym i ich rodzinom. 

Rekomendowane działania: 

 Stworzenie serwisu informacyjnego o usługach społecznych i ich 
dostępności. Baza informacji powinna zawierać zarówno zakres działalności 
instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych. Zaleca się ponadto 
prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość 

mieszkańców w zakresie oferty usług społecznych i możliwości uzyskania pomocy. Dobrym 
pomysłem jest stworzenie internetowej bazy danych o osobach dysponujących czasem 
i umiejętnościami chcących zaangażować się w pomoc osobom potrzebującym 
(wolontariat, pomoc sąsiedzka).  

 Rekomenduje się podjęcie działań na rzecz współpracy instytucji i organizacji 
pozarządowych działających w Gminie pod kątem budowania partnerskiej współpracy.  
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4. Charakterystyka i przewidywana liczba osób objętych Programem. 

Odbiorcami końcowymi Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin są wszyscy jej mieszkańcy, tj. 
obywatele polscy lub cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają (z zamiarem 
stałego pobytu) na terenie Gminy Gogolin. 

Liczbę odbiorców poszczególnych usług oszacowano na podstawie przeprowadzonej diagnozy 
i są to wyłącznie dane prognozowane. Ostateczna ilość osób/rodzin oraz grup społecznych 
korzystających z poszczególnych rodzajów usług społecznych może się zmieniać i będzie podlegać 
aktualizacji. Zmiany te będą podlegały bieżącemu monitorowaniu i będą podstawą do ewentualnej 
zmiany planu finansowego.  

L.P. RODZAJ USŁUG PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 
WSPARCIEM  

1. 

1.A 
Indywidualne konsultacje psychologiczne dla 
dorosłych 
(w razie konieczności z możliwością dojazdu 

do miejsca zamieszkania) 

1.A 
Liczba osób/rodzin 20 
(pełnoletni mieszkaniec gminy Gogolin) 

2.B 
Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla 
rodziców 

2.B 
Liczba osób/rodzin 15 
(mieszkaniec gminy Gogolin posiadający 
dziecko) 

3.C 
Grupy zabawowe dla rodziców 

3.C 
Liczba rodzin 25 
(mieszkaniec gminy Gogolin posiadający 
dziecko do lat 4) 

4.D 
Pomoc neurologopedyczna 
(w razie konieczności z możliwością dojazdu 
do miejsca zamieszkania) 

4.D 
Liczba osób/rodzin 20 
(mieszkaniec gminy Gogolin) 

5.E 
Zajęcia językowe dla dzieci klas 
podstawowych 7-8 

5.E 
Liczba osób 50  
(w 8 grupach) 

2. 

2.A 
Zajęcia indywidualne z dietetykiem 

2.A 
Liczba osób 12 
(mieszkaniec gminy Gogolin) 

2.B 
Zajęcia ruchowe dla dorosłych (grupa) 

2.B 
Liczba osób 20 
(mieszkaniec gminy Gogolin) 

3.C 
Poradnictwo dla osób z zaburzeniami 
zdrowia psychicznego 

3.C 
Liczba osób 10 
(mieszkaniec gminy Gogolin) 

4.D 
Indywidualna terapia dla osób uzależnionych  
(w tym uzależnienia behawioralne) 

4.D 
Liczba osób 10 
(mieszkaniec gminy Gogolin) 

3. 
3.A 
Punkt pomocy prawnej 

3.A 
Liczba osób 200 
(mieszkaniec gminy Gogolin) 
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4. 

4.A 
Usługi asystencko wspierające świadczone w 
miejscu zamieszkania 

4.A 
Liczba osób 15 
(mieszkaniec gminy Gogolin posiadający ważne 
orzeczenie o niepełnosprawności) 

4.B 
Klub Aktywności Lokalnej 

4.B 
Liczba osób 50  
(mieszkaniec gminy Gogolin) 

5. Określenie usług społecznych oferowanych w Programie. 

Zakres usług społecznych ujęty w Programie Usług Społecznych Gminy Gogolin wynika wprost 
z art. 2 ust Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818) oraz przeprowadzonej Diagnozy potrzeb i potencjału 
lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych na terenie Gminy, która wskazała kierunki 
działania CUS w Gogolinie i pozwoliła na stworzenie katalogu usług społecznych wskazanych do 
realizacji w ramach pilotażu. Katalog ten obejmuje wskazane poniżej usługi. 

L.P. ZAKRES USŁUG RODZAJ USŁUG 

1. 

WSPIERANIE RODZIN I 

POLITYKA 

PRORODZINNA 

1.A 
Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dorosłych 
(w razie konieczności z możliwością dojazdu do miejsca 
zamieszkania) 

2.B 
Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców 

3.C 
Grupy zabawowe dla rodziców 

4.D 
Pomoc neurologopedyczna 
(w razie konieczności z możliwością dojazdu do miejsca 
zamieszkania) 

5.E 
Zajęcia językowe dla dzieci klas podstawowych 7-8 

2. 
PROMOCJA I 

OCHRONA ZDROWIA 

2.A 
Zajęcia indywidualne z dietetykiem 

2.B 
Zajęcia ruchowe dla dorosłych (grupa) 

3.C 
Poradnictwo dla osób z zaburzeniami zdrowia 
psychicznego 

4.D 
Indywidualna terapia dla osób uzależnionych  
(w tym uzależnienia behawioralne) 

3. POMOC PRAWNA 
3.A 
Punkt pomocy prawnej 

4. 
WSPIERANIE OSÓB 

STARSZYCH, 
4.A 
Usługi asystencko wspierające świadczone w miejscu 
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NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ORAZ 

NIESAMODZIELNYCH 

zamieszkania 

4.B 
Klub Aktywności Lokalnej 

 

6. Warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych 

do korzystania z usług społecznych określonych w Programie. 

Warunki, tryb kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych 
określonych w Programie realizowane będą zgodnie z rozdziałem 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818) 
Zasady realizowania programów usług społecznych przez Centrum. 

L.P. Rodzaj Usługi 

Społecznej 

Warunki kwalifikowania Tryb kwalifikowania 

1. 1.A 
Indywidualne 
konsultacje 
psychologiczne dla 
dorosłych 

• Mieszkaniec Gminy 
Gogolin; 

Wniosek mieszkańca i/lub 
indywidualny plan usług 
społecznych  

2. 2.B 
Grupowe zajęcia 
psychoedukacyjne dla 
rodziców 

• Mieszkaniec Gminy 
Gogolin; 

• Posiadanie dziecka 
do lat 4 

Wniosek mieszkańca i/lub 
indywidualny plan usług 
społecznych 

3. 3.C 
Grupy zabawowe dla 
rodziców 

• Mieszkaniec Gminy 
Gogolin; 

• Posiadanie dziecka 
do lat 4 

• Dzieci do lat 4 

Wniosek mieszkańca i/lub 

indywidualny plan usług 

społecznych 

4. 4.D 
Pomoc 
neurologopedyczna 

• Mieszkaniec Gminy 
Gogolin 

Wniosek mieszkańca i/lub 

indywidualny plan usług 

społecznych 

5. 5.E 
Zajęcia językowe dla 
dzieci klas 
podstawowych 7-8 

• Mieszkaniec Gminy 
Gogolin 

• Uczęszczanie do 7-8 
klasy szkoły 
podstawowej 

Wniosek mieszkańca i/lub 

indywidualny plan usług 

społecznych 

6. 2.A 
Zajęcia indywidualne z 
dietetykiem 

• Mieszkaniec Gminy 
Gogolin 

Wniosek mieszkańca i/lub 

indywidualny plan usług 

społecznych 

7. 2.B 
Zajęcia ruchowe dla 
dorosłych 

• Mieszkaniec Gminy 
Gogolin 

Wniosek mieszkańca i/lub 

indywidualny plan usług 

społecznych 
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8. 3.C 
Poradnictwo dla osób z 
zaburzeniami zdrowia 
psychicznego 

• Mieszkaniec Gminy 
Gogolin  

• Osoba z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Wniosek mieszkańca i/lub 
indywidualny plan usług 
społecznych 

9. 4.D 
Indywidualna terapia 
dla osób uzależnionych  
(w tym uzależnienia 
behawioralne) 

• Mieszkaniec Gminy 
Gogolin 

Wniosek mieszkańca i/lub 

indywidualny plan usług 

społecznych 

10. 3.A 
Punkt pomocy prawnej 

• Mieszkaniec Gminy 
Gogolin 

Wniosek mieszkańca i/lub 

indywidualny plan usług 

społecznych 

11. 4.A 
Usługi asystencko 
wspierające 
świadczone w miejscu 
zamieszkania 

• Mieszkaniec gminy 
Gogolin  

• Osoba posiadająca 
ważne orzeczenie o 
niepełnosprawności 

Wniosek mieszkańca i/lub 

indywidualny plan usług 

społecznych 

12. 4.B 
Klub Aktywności 
Lokalnej 

• Mieszkaniec gminy 
Gogolin  

Wniosek mieszkańca i/lub  

indywidualny plan usług 

społecznych 

7. Wysokość opłaty za usługi społeczne, osoby uprawnione do 

uzyskania ulg w opłacie za usługi społeczne i wysokość tych ulg. 

Usługi społeczne oferowane w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin świadczone 
będą nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Gogolin w ramach realizacji projektu „Centrum Usług 
Społecznych w Gogolinie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Sposób dokumentowania spełnienia warunków do korzystania 

z usług społecznych oraz uprawnień do korzystania ulg w opłacie. 

L.P. Rodzaj Usługi Społecznej Dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków do 

korzystania z usług społecznych 

Dokumenty 

potwierdzające 

uprawnienia do 

korzystania z ulg 

WSPIERANIE RODZIN I POLITYKA PRORODZINNA 
1. 1.A 

Indywidualne konsultacje 
psychologiczne dla 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 

Nie dotyczy 
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dorosłych odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń  

2. 2.B 
Grupowe zajęcia 
psychoedukacyjne dla 
rodziców 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń 

Nie dotyczy 

3. 3.C 
Grupy zabawowe dla 
rodziców 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń 

Nie dotyczy 

4. 4.D 
Pomoc 
neurologopedyczna 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń 

Nie dotyczy 

5. 5.E 
Zajęcia językowe dla 
dzieci klas 
podstawowych 7-8 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń 

Nie dotyczy 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

6. 2.A 
Zajęcia indywidualne z 
dietetykiem 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń 

Nie dotyczy 

7. 2.B 
Zajęcia ruchowe dla 
dorosłych 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń 

Nie dotyczy 

8. 3.C 
Poradnictwo dla osób z 
zaburzeniami zdrowia 
psychicznego 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń  

Nie dotyczy 

9. 4.D 
Indywidualna terapia dla 
osób uzależnionych  
(w tym uzależnienia 
behawioralne) 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń 

Nie dotyczy 

POMOC PRAWNA 

10. 3.A 
Punkt pomocy prawnej 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń 

Nie dotyczy 

WSPIERANIE OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH 

11. 4.A 
Usługi asystencko 
wspierające świadczone 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 

Nie dotyczy 
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w miejscu zamieszkania odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń 
Orzeczenie o niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych (do wglądu) 

12. 4.B 
Klub Aktywności Lokalnej 

Oświadczenie o spełnieniu 
warunków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń 

Nie dotyczy 

 

9. Dane osobowe niezbędne do kwalifikowania osób 

zainteresowanych do korzystania z usług społecznych. 

1. Zakres danych osobowych niezbędnych do kwalifikowania mieszkańców Gminy Gogolin do 
korzystania z usług społecznych:  
• imię i nazwisko, 
• numer telefonu,  
• adres e-mail, 
• data urodzenia,  
• numer PESEL,  
• adres miejsca zamieszkania,  
• płeć,  
• stan cywilny,  
• obywatelstwo,  
• stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,  
• stopień niepełnosprawności.  

2. Osoba zakwalifikowana/przedstawiciel ustawowy osoby zakwalifikowanej do korzystania 
z usług społecznych zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz 
z zakresu przetwarzania danych osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Centrum Usług Społecznych określa art. 50 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818). 

10. Organizacja Programu, w tym etapy jego realizacji. 

Realizatorem Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin jest zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 
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r. poz. 1818) jest Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, a wykonawcami usług mogą być zgodnie 
z art. 7 ust. 2 cyt. Ustawy: 

1) urząd gminy lub; 
2) inna niż urząd gminy jednostka organizacyjna gminy, w tym centrum, lub; 
3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
688 i 1570), wyłoniony na podstawie tej ustawy, lub; 

4) podmiot wyłoniony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655), lub; 

5) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959 
i 1655). 

Zadaniem realizatora Programu Usług Społecznych jest w szczególności: 

• przeprowadzanie akcji informacyjnej wśród mieszkańców, 
• opracowywanie niezbędnych dokumentów w celu realizacji usług społecznych, 
• kwalifikacja do korzystania z usług społecznych, 
• wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji programu usług społecznych przez 

wykonawców;  
• wyszukiwanie i włączanie jak największej liczby podmiotów mogących realizować 

usługi społeczne na rzecz mieszkańców.  

Etapy realizacji Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin 

Etap Opis działania 

I 

Podjęcie przez Radę Miejską w Gogolinie w sprawie przyjęcia Programu 

Usług Społecznych Gminy Gogolin, określającego usługi społeczne 

wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej na okres od 01.10.2021 r. 

do 31.10.2023 r. 

Termin realizacji: wrzesień 2021 r. 

II 

Koordynowanie realizacji działań związanych z wdrożeniem Programu Usług 

Społecznych w tym: przygotowanie dokumentacji związanej ze zleceniem 

usług, zlecenie usług społecznych, realizacja usług społecznych,  

Termin realizacji: październik 2021 r. – październik 2023 r. 

III 
Monitorowanie realizacji Programu Usług Społecznych. 

Termin realizacji: grudzień 2021 r., grudzień 2022 r., październik 2023 r. 

IV 

Przeprowadzenie całościowego przeglądu realizacji Programu Usług 

Społecznych oraz analiza raportów z monitorowania realizacji usług 

społecznych wraz z analizą poziomu osiągnięcia mierników efektywności . 

Termin realizacji: wrzesień 2023 r. 

Sporządzenie  informacji z realizacji Programu Usług Społecznych- zgodnie 

z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818).  

Termin realizacji: do 28 lutego 2024 r.  
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11. Sposób monitorowania i oceny Programu oraz mierniki 

efektywności jego realizacji. 

Założeniem sposobu monitorowania usług świadczonych w ramach CUS w Gogolinie jest 
zastosowanie rozwiązań: 

a) adekwatnych do przyjętych celów i wskaźników monitorowania; 

b) prostych w zastosowaniu; 

c) wykorzystujących informacje (w tym opinie) pochodzące od mieszkańców oraz, tam 
gdzie to możliwe, dane administracyjne gromadzone przez CUS po to, by nie obciążać 
mieszkańców pytaniami o kwestie, o których CUS ma wiedzę; 

d) umożliwiających prowadzenie analiz, w tym na potrzeby obliczenia osiągniętych 
wartości wskaźników, także z uwagi na zewnętrzną ewaluację w kontekście pilotażu. 

Monitorowanie służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wdrażania Programu Usług Społecznych 
Gminy Gogolin. Za monitorowanie Programu odpowiedzialne jest Centrum Usług Społecznych 
w Gogolinie. Celem monitorowania będzie dostarczanie niezbędnych informacji do podejmowania 
decyzji, które pozwolą na efektywną realizację Programu. Szczególna uwaga zostanie 
skoncentrowana na procesie wdrażania Programu przede wszystkim w zakresie realizacji usług 
społecznych. Monitoring Programu Usług Społecznych polegał będzie na:  

• zbieraniu,  
• gromadzeniu,  
• analizowaniu informacji,  

uzyskanych w toku realizacji usług społecznych. Z każdym z odbiorców usług zostaną 
przeprowadzone badania w trzech punktach czasowych: na początku wdrażania usług 
społecznych, tj. w momencie, gdy osoba rozpocznie korzystanie z usług CUS, pod koniec realizacji 
pilotażu CUS oraz w okresie przypadającym w przybliżeniu w połowie okresu świadczenia usług lub 
w połowie okresu planowanego korzystania z usług przez daną osobę. Pytania zadawane w tych 
trzech punktach w czasie będą podobne - będą dotyczyły oceny poprawy jakości własnego życia 
poprzez korzystanie z usług społecznych i funkcjonowania CUS w Gogolinie. 

Monitorowaniu podlegać będą w szczególności cele określone w ramach Programu. Po 
zakończeniu realizacji Programu Usług Społecznych zostanie sporządzona informacja z realizacji 
Programu. Zakres informacji będzie zgodny z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu 
usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818). 

Łączne monitorowanie usług ze wszystkich obszarów w jednym zbiorze o proponowanej strukturze 
pozwoli w szczególności na: 

1) ustalenie, ile osób zostało wspartych przez CUS przez nowe usługi (w tym szczególnie osoby 
niekorzystające wcześniej; 

2) ustalenie, z jakich usług społecznych korzystają jakiego typu odbiorcy; 

3) określenie, jak kształtuje się konfiguracja wsparcia na poziomie całych rodzin; 
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4) analizę komplementarności usług; 

5) a także, po uzupełnieniu o dane o rezultatach usług, w tym o opinie mieszkańców, na 
pogłębioną ocenę skuteczności usług w ramach ewaluacji zewnętrznej na cele pilotażu. 

W celu badania efektowności Programu mierniki zostały podzielone na mierniki ilościowe 
i jakościowe.  

Mierniki efektywności - ilościowe odnoszą się do realizowanych usług społecznych:  

L.P. Rodzaj Usługi Społecznej Mierniki efektywności 

1. 1.A 
Indywidualne konsultacje 
psychologiczne dla dorosłych 

liczba osób biorących udział w 
konsultacjach 

2. 2.B 
Grupowe zajęcia psychoedukacyjne 
dla rodziców 

liczba przeprowadzonych warsztatów dla 
rodziców 

3. 3.C 
Grupy zabawowe dla rodziców 

liczba przeprowadzonych zajęć dla rodzin z 
małymi dziećmi 

4. 4.D 
Pomoc neurologopedyczna 

liczba dzieci biorących udział w zajęciach 

5. 5.E 
Zajęcia językowe dla dzieci klas 
podstawowych 7-8 

liczba uczniów korzystająca z zajęć 
językowych 

6. 2.A 
Zajęcia indywidualne z dietetykiem 

liczba osób biorących udział w 
konsultacjach 

7. 2.B 
Zajęcia ruchowe dla dorosłych 

liczba osób biorących udział zajęciach 

8. 3.C 
Poradnictwo dla osób z zaburzeniami 
zdrowia psychicznego 

liczba osób biorących udział w 
konsultacjach 

9. 4.D 
Indywidualna terapia dla osób 
uzależnionych  
(w tym uzależnienia behawioralne) 

liczba osób biorących udział w 
konsultacjach 

10. 3.A 
Punkt pomocy prawnej 

liczba osób korzystająca z pomocy 

11. 4.A 
Usługi asystencko wspierające 
świadczone w miejscu zamieszkania 

liczba osób korzystająca z pomocy 

12. 4.B 
Klub Aktywności Lokalnej 

liczba osób biorących udział w zajęciach 

Mierniki efektywności – jakościowe odnoszą się do:  

• poziomu zadowolenia odbiorców z usług społecznych, 
• jakości realizacji usług społecznych przez wykonawców, 
• średniego czasu związanego z realizacją usługi w stosunku do efektów. 
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12. Budżet Programu oraz źródła jego finansowania. 

Program Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowany będzie w ramach realizacji projektu 
Centrum Usług Społecznych w Gogolinie współfinansowanego ze środków POWER, Działanie 2.8 
„Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”. W projekcie zaplanowano 
wsparcie z budżetu UE, które uruchomi impuls do rozwoju usług społecznych w latach 2021-2023. 

Łączna proponowana kwota przeznaczona na usługi społeczne w ramach projektu wyniesie 
1 052 000 zł. Przewidziano, że pierwsze wydatki związane z wdrożeniem usług rozpoczną się 
w 2021 roku, zaś pozostała część zostanie zrealizowana w latach 2022-2023. 

Całościowy podział środków ze względu na wykonawcę usług prezentuje się następująco: 

 

Źródło: opracowanie własne 

Struktura wydatków na poszczególne rodzaje świadczonych usług przedstawia się następująco: 

 

Źródło: opracowanie własne 

Budżet może ulec modyfikacja w trakcie realizacji Programu Usług Społecznych. 

734000; 70%

318000; 30%

Podział srodków zaplanowanych na realizajcę 
usług społecznych, w podziale na realizatora uslug
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