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9 listopada 2021 r.



Co mówią na ten temat Rekomendacje 
Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dn. 21 lipca 2021 r.?



Rola Rekomendacji MFiPR

• podpowiedź jakie cele szczegółowe dotyczące włączenia 
społecznego realizować w ramach programów regionalnych,
by odpowiadać na potrzeby odbiorców wsparcia i elastycznie 
zarządzać alokacją

• wskazanie propozycji uwzględniających polskie uwarunkowania 
instytucjonalno-prawne i wyzwania oraz osadzenie
w doświadczeniach dotychczasowych perspektyw finansowych



Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym 
wymiarze społecznym 

Rynek pracy, 
zasoby ludzkie

Edukacja i 
kompetencje

Włączenie i 
integracja 
społeczna

cel szczegółowy l
wspieranie integracji społecznej 
osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym 
osób najbardziej potrzebujących i 

dzieci

cel szczegółowy k
zwiększanie równego i szybkiego 

dostępu do dobrej jakości, trwałych 
i przystępnych cenowo usług, w tym 

usług, które wspierają dostęp do 
mieszkań oraz opieki 

skoncentrowanej na osobie (…) 

Ochrona 
zdrowia

Kultura i 
turystyka

Projekty 
innowacyjne i 

współpracy 
ponadnarodowej

Na podstawie projektu UMOWY PARTNERSTWA DLA REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021 – 2027 W POLSCE, 
styczeń 2021



CZEŚĆ 1.



Czym jest CUS



Centrum Usług Społecznych 

To nowoczesne i funkcjonalne 
podejście do usług społecznych, 
które 

daje szansę na ich rozwój,

zwiększenie ich  dostępności 
dla mieszkańców gminy oraz 
efektywność  ich świadczenia. 

To także wzmocnienie procesu 
budowania wspólnoty 
mieszkańców gminy,

 rozwój partnerskiej współpracy 
międzysektorowej 

szansa na kształtowanie 
społecznościowego wizerunku 
pomocy społecznej



Definicja CUS
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Zgodnie z ustawą Centrum Usług Społecznych według jednej z możliwości ma być:

 jednostką organizacyjną gminy 

służącą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych 

oraz koordynowaniu tych usług, zarówno w zakresie ich zapewnienia na obszarze działania CUS, 
jak i w odniesieniu do ich przyznawania indywidualnym odbiorcom. 

CUS będzie działać jako jednostka budżetowa, której rodzaj i zakres zadań, w tym usług społecznych 
przekazanych mu do realizacji oraz szczegółową organizację określa statut nadany przez radę gminy 
w drodze uchwały. 

Do CUS zostaną przekazane wszystkie zadania, w tym usługi społeczne, realizowane dotychczas 
przez GOPS oraz nowe usługi społeczne.



Definicja CUS
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych

Dwa podstawowe tryby utworzenia CUS: 

• gminne CUS – działające na obszarze gminy, powstałe przez przekształcenie OPS;

• ponadlokalne/partnerskie  CUS – działające na obszarze co najmniej dwóch gmin, 
powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS. 

• W miastach powyżej 100 000 mieszkańców: 
1) przekształcenie z OPS lub
2) przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej od 
funkcjonującego w tym mieście ośrodka pomocy społecznej.



Definicja CUS
międzygminne Centrum Usług 

Społecznych, działa na zasadzie 

porozumienia, na podstawie 

którego gmina przekazuje do 

realizacji gminie, która ma 

utworzyć centrum, wybrane usługi 

społeczne z co najmniej trzech 

zakresów. Centrum może 

realizować usługi społeczne 

będące zadaniami własnymi 

gminy oraz zadaniami z zakresu 

administracji rządowej zleconymi 

gminie. 

Centrum może realizować usługi 
społeczne będące zadaniami 
własnymi powiatu oraz zadaniami z 
zakresu administracji rządowej 
zleconymi powiatowi, po 
uprzednim zawarciu porozumienia 
pomiędzy gminą, która utworzyła 
centrum, a powiatem. 



Elementy zmiany systemowej 

• Usługi społeczne są działem polityki społecznej

• Inwestycja w kapitał ludzki i społeczny – inwestycyjna polityka 
społeczna

• Koordynacja działań w zakresie szeroko rozumianej polityki 
społecznej na terenie danej gminy

• Integracja usług społecznych z przekroczeniem logiki resortowości i 
dążeniem do rozbudowy infrastruktury sfery społecznej

• Komplementarność z Programem Rodzina 500+



Zadania CUS

Dostarczanie usług społecznych

Prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług 
społecznych; 

Opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług 
społecznych; 

Realizowanie programu usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do 
korzystania z usług społecznych określonych w programie usług społecznych oraz opracowywanie i 
monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych; 

Realizowanie innych niż usługi społeczne zadań przekazanych do realizacji centrum, w tym zadań z 
zakresu pomocy społecznej, w przypadku centrum utworzonego poprzez przekształcenie ośrodka 
pomocy społecznej; 



Usługi społeczne

• Art. 2 ust. 1, usługi społeczne oznaczają działania podejmowane przez 
gminę w 14 enumeratywnie wskazanych w tym przepisie zakresach, w 
celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej. Świadczone są 
one w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, 
grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub 
ogółu mieszkańców. 

• Z racji niematerialnego charakteru usług społecznych wynika ich 
specyficzna cecha , tj. nietrwałość i brak powstania w wyniku ich 
zrealizowania dóbr materialnych. 



Usługi społeczne na podstawie Ustawy z zakresu:

1) polityki 
prorodzinnej, 

2) wspierania 
rodziny, 

3) systemu pieczy 
zastępczej, 

4) pomocy 
społecznej, 

5) promocji i 
ochrony zdrowia, 

6) wspierania osób 
niepełnosprawnych, 

7) edukacji 
publicznej, 

8) przeciwdziałania 
bezrobociu, 

9) kultury, 
10) kultury fizycznej 

i turystyki, 

11) pobudzania 
aktywności 

obywatelskiej, 
12) mieszkalnictwa, 

13) ochrony 
środowiska, 

14) reintegracji 
zawodowej i 
społecznej 



CUS  
a projekt pilotażowy



Konkurs na tworzenie CUS

• Konkurs  pilotażowy na CUSy: marzec-kwiecień 2020

• Budżet POWER na ok. 135 mln. zł

• W sumie w całym kraju powstaną 34 +12 centra usług społecznych

• Np. w woj. Wielkopolskie 6 CUS (4+2)

• Zakłada się, że kilkuletnie doświadczenia samorządów lokalnych w 
organizowaniu i prowadzeniu fakultatywnych centrów usług 
społecznych, będą mogły posłużyć do wypracowania w przyszłości 
rozwiązania obligatoryjnego



Kamienie milowe projektu 

Kamień milowy 1: Opracowanie Planu wdrażania CUS oraz Diagnoza ( 6 – 4 miesiące)

Kamień milowy 2: Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych      

(12 miesięcy)

Kamień milowy 3: Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług 

społecznych 

Kamień milowy 4: Przegląd działań projektu



Plan Wdrażania CUS 
Pogrupowane w IV tematyczne i funkcjonalne części:

I. Diagnoza potrzeb i potencjału lokalnej społeczności oraz cele CUS - wnioski z  diagnozy 
potrzeb, najważniejsze  wyzwania i potencjały, w tym partnerów CUS oraz prezentuje  cele 
wraz ze sposobami ich pomiaru.

II. Planowanie rozwoju  usług społecznych w Gminie Kramsk, - katalog usług wdrażany w 
ramach pilotażu, plan finansowy, założenia do programu usług społecznych i  planu 
organizowania społeczności lokalnej oraz sposoby promocji i informacji kierowane do 
mieszkańców. 

III. Świadczenie usług społecznych  przez CUS i Partnerów CUS - sposoby pozyskiwania i 
zarządzania informacjami z perspektywy klienta i propozycję kształtu indywidualnych planów 
ulg społecznych. Opis sposobów  ich monitorowania oraz zakres zadań i obowiązków 
partnerów Planu Wdrażania wraz z zasadami, które będą podstawą współpracy 
międzysektorowej przy wdrażaniu usług. 

IV. Zarządzanie i organizacja wewnętrzna Centrum Usług - opisuje strukturę zarządzania 
wraz z  podziałem ról i obowiązków pracowników CUS,  proces podnoszenia kompetencji 
kadry CUS. Zawiera także kluczowe sposoby testowania  modelu oraz listę dokumentów 
organizacyjnych i merytorycznych które powstaną w trakcie pilotażu. 



Projekt  „CUS w Gminie Kramsk”

• Okres realizacji: X 2020- III 2023

• Celem projektu jest stworzenie dostępu do usług społecznych 
odpowiadających na bezpośrednie potrzeby społeczności lokalnej w 
Gminie Kramsk (GK) poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie przekształcony w 
Centrum Usług Społecznych (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 
lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych, obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.)



Cele CUS



Cel Główny CUS: 

Zapewnienie mieszkańcom Gminy  Kramsk dostępu do 
wysokiej jakości, dopasowanych do indywidualnych potrzeb, 

usług społecznych  

Cel szczegółowy 1:

Rozszerzenie i rozwój usług 
społecznych zgodnie z 

potrzebami mieszkańców 
Gminy Kramsk    

Cel szczegółowy 2:

Zintegrowanie systemu 
usług społecznych i ich 

koordynacja na poziomie 
lokalnym przez CUS Gminy 

Kramsk  

Cel szczegółowy 3:

Zwiększenie udziału partnerów 
społecznych, w tym PS i PES oraz 

lokalnych NGO 

w realizacji usług społecznych 
adresowanych 

do mieszkańców Kramska



Katalog usług                       
i plan finansowy



Planowany katalog usług społecznych do wdrożenia w 
ramach CUS (1)

1)Wspieranie rodziny 

1.1 prowadzenie wsparcia i poradnictwa  psychologicznego i rodzinnego (m.in. psycholog, 
terapeuta rodzin, psychoterapeuta, itp. )

1.2 mobilne usługi poradnictwa psychologicznego 
i rodzinnego(m.in. psycholog, terapeuta rodzin, psychoterapeuta, itp. )

1.3. usługi asystenta rodziny 

1.4. usługi prowadzenia poradnictwa prawnego (prawnik) – w ramach nieodpłatnego 
poradnictwa świadczonego przez gminę

1.5. usługi interwencji kryzysowej 



Planowany katalog usług społecznych do wdrożenia w 
ramach CUS (2) 
Pomocy społecznej

2.1. Mobilne usługi towarzyszenia seniorom i osobom niesamodzielnym  
ograniczające poczucie samotności  i izolacji w środowisku zamieszkania.

2.2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - mobilne usługi 
sanitarne obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych 
seniorów i osób niesamodzielnych (np. pranie, sprzątanie, mycie, pielęgnacja )

2.3. Mobilne usługi pielęgniarskie 

2.4. Mobilne usługi rehabilitacji zdrowotnej  i dietetycznej  

2.5 Mobilne usługi poradnictwa socjalnego oparte na metodzie skoncentrowanej na 
rozwiązaniach



Planowany katalog usług społecznych do wdrożenia w 
ramach CUS (3) 

3) Promocja i ochrona zdrowia

Usługi promocji i ochrony zdrowia zostały połączone w wiązki z usługami 
wsparcia rodziny i usługami pomocy społecznej w celu lepszego zaspakajania  
potrzeb mieszkańców:

3.1 Prowadzenie profilaktyki, terapii uzależnień i współuzależnień (jako 
wsparcie rodzin)

3.2. Usługi wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych i osób o 
ograniczonej samodzielności, w tym usługi opieki wytchnieniowej
(rehabilitant, neurologopeda) oraz wsparcia doradczego, informacyjnego i 
psychologicznego - ze szczególnym uwzględnieniem OzN

3.3. Usługi wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego 



Jakie usługi? Planowany katalog usług społecznych do 
wdrożenia w ramach CUS (4) 

4) Pobudzanie aktywności obywatelskiej

Animację lokalną, edukację środowiskową oraz inne formy działań
aktywizujących w środowisku zamieszkania

4.1   usługi animacji lokalnej, 
4.2  usługi edukacji środowiskowej,

4.3  usługi działań aktywizujących w środowisku zamieszkania,
(m.in. klub seniora i juniora,  koła gospodyń wiejskich, eventy, 
konferencje, warsztaty, szkolenia, promocja wolontariatu dla osób 
starszych, działania aktywnego spędzania czasu wolnego przez seniorów, 
dzieci i młodzież.



Plan Finansowy 

Budżet

całkowity:

3 030 981,40, 

w  tym na

usługi

społeczne:

1.219.492 zł. 
50 000 zł 

165 000 zł 

20 000 zł 

200 000 zł 

310 146 zł 

75 000 zł 

100 000 zł 

208 646 zł 

49 000 zł 

20 000 zł 

17 200 zł 

4 500 zł 

 -   zł

 100 000 zł

 200 000 zł

 300 000 zł

 400 000 zł

 500 000 zł

 600 000 zł

 700 000 zł

 800 000 zł

_2021 _2022 _2023

Wysokość środków z podziałem na rodzaje usług i lat  

Pobudzanie aktywności obywatelskiej Pomoc Społeczna

Promocja i ochrona zdrowia Wsparcie Rodziny



Odbiorcy usług społecznych

WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY KRAMSKA

Mieszkańcy otrzymują je bezpłatnie albo za całkowitą lub częściową 
odpłatnością

W pilotażu wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie



Usługi CUS

W CUS będą realizowane dwojakiego rodzaju usługi:

• po pierwsze: usługi selektywne wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej (realizowane  w zespole do spraw realizacji zadań z 
zakresu pomocy społecznej);

• po drugie: usługi powszechne, adresowane do wszystkich 
mieszkańców gminy-bez wywiadów środowiskowych i decyzji 
(realizowane  w zespole do spraw organizowania usług 
społecznych).



Partnerstwo 
międzysektorowe 

świadczące usługi na rzecz 
mieszkańców



Rola organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej

Minimum 30% środków bezpośrednich w projekcie zostanie 
przeznaczonych na zlecanie realizacji usług społecznych organizacjom 
pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej

Realizacja usług społecznych przez NGO i PES będzie odbywała się na 
podstawie:

 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Ustawy Prawo zamówień publicznych

• NGO i PES mogą również zostać włączone w realizowane działania na 
warunkach partnera



Przykład zlecania zadań w Jarocinie 

Lp. USŁUGA ODBIORCY WYKONAWCA USŁUGI

1
Usługi z obszaru kultury 

i pobudzania aktywności obywatelskiej

Osoby starsze, dzieci, młodzież i lokalni 

mieszkańcy 

NGO  - 400 tys.

CUS

2

Usługi z obszaru promocji i ochrony 

zdrowia - Rehabilitacja połączona z 

poradnictwem

Osoby z niepełnosprawnościami, 

samotne, niesamodzielne, po 

przebytych chorobach – zależne oraz 

opiekunowie osób zależnych, 

niesamodzielnych, z 

niepełnosprawnościami.

NGO – 500 tys.

3

Usługa wsparcia rodziny - Lokalny Klub 

Rodzinny 

w Jarocinie 

Rodziny z dziećmi do lat 5, młode mamy 

CUS

4

Usługa promocji i ochrony zdrowia 

(opaska monitorująca)

Osoby starsze, samotne, 

z niepełnosprawnościami, całkowicie 

zależne
Podmioty komercyjne



Zarządzanie 



Struktura CUS różne modele

Dyrektor CUS

Zespół ds. realizacji zadań z 
zakresu pomocy społecznej

Zespół ds. 
organizowania 

usług społecznych
Organizator społeczności lokalnej

Pion administracyjny

Pion świadczeń



. Sposób zarządzania - Struktura zarządzania Centrum Usług Społecznych  
 

spotkania zarządcze (koordynacyjne cus) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor CUS  

Kierowanie pracami CUS, reprezentowanie CUS na zewnątrz, 
Zatwierdzanie standardów jakości usług, zatwierdzanie IPU i ich 
aktualizacji, opracowanie rocznego planu działalności CUS, opracowanie 
sprawozdania z rocznej działalności, zarządzanie mieniem, zarządzanie 
finansami  

ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ  
 
prowadzenie rozeznania potrzeb 
mieszańców w zakresie działań 
wspierających oraz potencjału  
w prowadzeniu tych działań, opracowanie 
planu organizowania społeczności 
lokalnej, jego aktualizacja i realizacja, 
podejmowanie działań aktywizujących 
wspólnotę i ich organizowanie, inicjowanie 
działań wzmacniających więzi społeczne  
i integracyjne, współpraca z podmiotami 
prowadzącymi działania w zakresie 
aktywizacji społeczności lokalnej. 
  

 

ORGANIZATOR USŁUG SPOŁECZNYCH   
Organizowanie usług społecznych, prowadzenie 
rozeznania potrzeb w zakresie usług oraz potencjału  
w zakresie organizowania usług, rozwijanie  
i koordynacja lokalnego systemu usług, oraz 
nawiązywanie współpracy z partnerami świadczącymi 
usługi, opracowanie standardów jakości usług jako 
elementu programu usług społecznych  

 
 Zespół Koordynatorów Indywidualnych 

planów usług społecznych  

 Specjaliści ds. monitoringu procesu 
testowania CUS  

 

ORGANIZATROR POMOCY SPOŁECZNEJ  
Kierowanie zadaniami CUS w obszarze 
pomocy społecznej  

 

 Zespół Pracowników Socjalnych 
 Asystent Rodziny 

 

 

ZESPÓŁ DS. ORGANIZOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH 

 
 

 

DZIAŁ KSIĘGOWY 

 

ZESPÓŁ DS. REALZIACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Asystent merytoryczny kierownika 
konkursu 

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ 
 

 

 



Organizator usług społecznych (OUS)

Zadania:

organizowanie usług społecznych, 

prowadzenie na bieżąco rozeznania potrzeb w zakresie usług oraz 
potencjału 
w zakresie organizowania usług, 

podejmowanie działań w celu rozwijania i 
koordynacji lokalnego systemu usług

 nawiązywanie współpracy z partnerami świadczącymi usługi, 

opracowanie standardów jakości usług jako elementu programu 
usług społecznych 



Koordynator indywidualnych planów usług społecznych 
( KIPUS)

Zadania:
przeprowadzanie rozpoznania indywidualnych potrzeb osoby 

zainteresowanej skorzystaniem z usług społecznych określonych w 
programie usług społecznych, zwanego dalej „rozpoznaniem 
indywidualnych potrzeb”

opracowywanie indywidualnych planów usług społecznych i ich 
aktualizacji;

monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych;
koordynowanie usług społecznych udzielanych w ramach indywidualnych 

planów usług społecznych;
przeprowadzanie z osobami objętymi indywidualnymi planami usług 

społecznych rozmów podsumowujących realizację tych planów.



Organizator społeczności lokalnej (OSL)

Zadania:
prowadzenie na bieżąco rozeznania potrzeb mieszańców w zakresie 

działań wspierających oraz potencjału  w prowadzeniu tych działań, 
opracowanie planu organizowania społeczności lokalnej, jego 

aktualizacja i realizacja, 
podejmowanie działań aktywizujących wspólnotę i ich organizowanie, 
inicjowanie działań wzmacniających więzi społeczne  i integracyjne, 
współpraca z podmiotami prowadzącymi działania w zakresie 

aktywizacji społeczności lokalnej



Zatrudnienie kadry CUS

W przypadku zatrudnienia kadry CUS, utworzonego z przekształcenia OPS, 
najważniejszym dla dotychczasowych pracowników ośrodka jest przepis 
art. 9 ust 5 ustawy, mówiący o zastosowaniu art. 23 kodeksu pracy. 

Przepis ten gwarantuje ciągłość zatrudnienia pracownikom OPS 
przekształcanego w CUS, w tym niezmienność warunków pracy i płacy 
wynikających z dotychczasowych umów o pracę.

Ponadto ust. 6 tego artykułu gwarantuje, iż w okresie 2 lat od dnia 
przekształcenia OPS w CUS, stosuje się nadal postanowienia układu 
zbiorowego, w stosunku do osób, które były nim objęte przed 
przekształceniem. Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu 
obowiązującym w dniu przekształcenia OPS-u w CUS. Centrum może też 
stosować do tych osób korzystniejsze warunki niż wynikające z 
dotychczasowego układu. 



Zatrudnienie kadry CUS

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w dniu przekształcenia OPS w CUS „z 
mocy prawa” stają się pracownikami centrum usług społecznych i nie 
mają zastosowania w stosunku do nich, żadne procedury naboru do 
nowej jednostki organizacyjnej samorządu. 

Ponadto okres dotychczasowej pracy w OPS i okres zatrudnienia w 
CUS będą sumowane do wszystkich uprawnień pracowniczych 
zależnych od długości okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, w 
tym do długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.



Nowi pracownicy CUS

Przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych 
spowoduje także obowiązek zatrudnienia nowych pracowników lub 
przesunięcia dotychczasowych (za wyraźną i dobrowolną zgodą 
pracownika), na inne nowoutworzone stanowiska pracy.

Głównym aktem prawnym, regulującym prawa i obowiązki, a także sposób 
przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w centrum, poza 
kodeksem pracy,  będzie:
 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj.: Dz. U. z 

2019 roku, poz, 1282,  z późn. zm.)

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych z dnia 15 maja    2018 roku ( Dz. U. z 2018 r, poz 936, z późn. zm.)



Rekomendacje (1)

Dla CUS

Diagnozujcie potrzeby 
mieszkańców na usługi 

społeczne jednocześnie badając 
potencjał lokalnych instytucji 
jako dostarczycieli usług, ze 

szczególnym uwzględnieniem 
sektora społecznego (30% 
wartości budżetu kosztów 
bezpośrednich projektu)

Planujcie samodzielnie 
koncepcje/projekty na 

tworzenie CUS przy 
wsparciu specjalistów 

zewnętrznych a nie 
kupujcie usługi 

Twórzcie z innymi GOPS 
usługi społeczne w 

formule CUS na poziomie 
międzygminnym –
będziecie bardziej 

efektywni 



Rekomendacje (2)

Dla  PES /PS/NGO

Wzmacniajcie jakość 
usług  świadczonych 
dla mieszkańców i 

analizujcie na bieżąco 
ich wdrażanie 

Pracujcie na 
wystandaryzowanych 

przez  CUS narzędziach 
zarządczych, w tym 

finansowych 

Bądźcie  partnerami a 
nie petentami dla CUS 
oraz rzecznikami nowej  

formuły  pomocy 
społecznej



Rekomendacje (3)

Dla  ROPS
Towarzyszcie zespołom 
CUS w procesie zmiany 

oraz ich partnerom

Współpracujecie z 
OWES w zakresie 

wzmacniania PES/PS w 
byciu usługodawcą 

Wzmacniajcie 
kompetencje CUS  nie 
tylko z obszaru szkoleń 

ustawowych oraz 
sieciujcie CUS w 

regionie 



Rekomendacje (4)

Dla  IZ

Planujcie w konkursach        
I kamień milowy na  

Diagnozę i Plan 
Wdrażania –

min. 6 miesięcy

30% zlecania usług 
PES/PS jako kryterium 

dostępu

Rezygnacja we wniosku ze 
szczegółów dotyczących 

poszczególnych usług 
społecznych 

realizowanych przez CUS 
(działanie oddolne)



CZEŚĆ 2.



Jak to zapisać bardziej 
szczegółowo w programach 
regionalnych?



Zakres wsparcia CUS

 Wspieramy rolę Centrów Usług Społecznych zarówno w ramach cel (k) 
jak również celu (l) ale…

Nie kreujemy samodzielnych projektów tworzenia Centrów 
Usług Społecznych – nie powinny być odrębnymi typami 
projektów!!! 

Centrum Usług Społecznych jest ważnym (często 
nieodzownym) elementem projektów usług społecznych, 
ale nie bytem samodzielnym. 



Zakres wsparcia CUS

 Wspieramy rolę Centrów Usług Społecznych zarówno w ramach cel (k) 
jak również celu (l)

Na poziomie programu należy zatem zapisać w części 
„Powiązane rodzaje działań”:

Wspierany będzie rozwój Centrów Usług Społecznych 
(tworzenie nowych i wsparcie istniejących) jako element 
projektów rozwijających usługi społeczne i zdrowotne w 
gminie i na poziomie ponadlokalnym



Zakres wsparcia CUS

 Wspieramy rolę Centrów Usług Społecznych zarówno w ramach cel (k) 
jak również celu (l)

Promujemy projekty na wiązki usług (1):

 Zgłaszane przez istniejące Centra Usług Społecznych. 
Tym samym kryterium strategicznym lub kryterium 
dostępu jest fakt, iż projekt rozwoju usług społecznych 
zgłaszany jest przez beneficjenta będącego Centrum 
Usług Społecznych 



Zakres wsparcia CUS

Wspieramy rolę Centrów Usług Społecznych zarówno w ramach cel (k) jak 
również celu (l)

Promujemy projekty na wiązki usług (2):

 Których rezultatem lub etapem projektu jest utworzenie 
Centrum Usług Społecznych

W takiej sytuacji projekt rozpoczyna się od uruchomienia pewnej wiązki 
usług potrzebnych w danej społeczności, a w trakcie realizacji projektu 
podejmowane są działania mające na celu uruchomienie CUS i działania te 
finansowane są również z projektu. Powstanie CUS jest niejako 
konsekwencją doświadczenia realizacji wiązki usług



Zakres wsparcia CUS

• Wspieramy rolę Centrów Usług Społecznych zarówno w ramach cel (k) jak 
również celu (l)

Promujemy projekty na wiązki usług (3):

o wymiarze ponadlokalnym (kilka gmin, kilka gmin i powiat) 
realizujących  zarówno działania w celu (k) jak i celu (l), które 
realizują usługi społeczne w ramach utworzonego 
ponadlokalnie Centrum Usług Społecznych. 



Zakres wsparcia CUS

• Wspieramy rolę Centrów Usług Społecznych zarówno w ramach cel (k) jak 
również celu (l)

 Preferencje mogą (powinny) obejmować łącznie wszystkie 
trzy kategorie;

 Preferencje mogą być określone jako kryterium dostępu lub 
kryterium strategiczne;

Mechanizm określania preferencji powinien zawierać 
Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i 
Deinstytucjonalizacji (RPDI), który przygotowuje każde 
województwo



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Karolina Cyran-Juraszek - doradczyni tematyczna w SIRES II

Cezary Miżejewski, OZRSS – SIRES II
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