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WSTĘP  

 

Rok 2021 był rokiem przełomowym dla pomocy społecznej w Gminie Kozienice bowiem  

od 1 stycznia 2021roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został przekształcony  

w Centrum Usług Społecznych. Był to duży egzamin przede wszystkim dla pracowników pomocy 

społecznej. 

Podobnie jak w roku 2020, na sposób, skalę realizacji ustawowych zadań przez CUS wpływ 

miała pandemia COVID-19 (w kontekście zarówno udzielanego przez instytucję wsparcia, sposobów 

docierania do osób potrzebujących, rozwiązań technicznych, jak i organizacji pracy w dobie zagrożeń 

pandemicznych). W obszarze diagnozowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Kozienice, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji np. seniorów, wzmacniano katalog form 

wsparcia (np. usługa robienia zakupów dla osób niesamodzielnych, przygotowanie paczek wraz z 

dowozem czy realizacja programu „Wspieraj Seniora”). Centrum Usług Społecznych niezmiennie 

pozyskuje na dużą skalę środki zewnętrzne - zarówno unijne, jak i środki z budżetu Państwa (funduszy 

celowych, programów rządowych). Zwraca uwagę absorpcja środków w ramach Funduszu 

Solidarnościowego, Programu Rządowego „Opieka Wytchnieniowa” oraz „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej”. Wzmocnienie i poszerzenie oferty pomocowej CUS możliwe było dzięki szerokiej 

i ścisłej współpracy z wieloma podmiotami z otoczenia jednostki oraz funduszami pozyskanymi na 

realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i 

koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”. CUS zaangażowany  

był we współpracę z organizacjami pozarządowymi m.in. w rozwijanie innowacyjnych, pionierskich w 

skali kraju inicjatyw. 

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2021 roku zachodziło wiele zmian w sytuacji 

społeczno-gospodarczej w kraju, rzutujących na zadania służb pomocy społecznej. Wciąż ogromne 

znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania służb pomocy społecznej miała sytuacja na rynku pracy  

oraz wprowadzane przepisy i regulacje (m.in. nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, nowelizacja 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o CUS, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, rządowy program 500+, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie).  

Niezmiennie, mimo zagrożeń epidemiologicznych i wynikających z nich ograniczeń, 

pracownicy Centrum realizowali swoje zadania prowadząc pracę z osobami/rodzinami  

(m.in. w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, usług asystenckich, placówek 



 

 

dziennych), angażując się we wspieranie społeczności lokalnych poprzez wprowadzenie instytucji 

Organizatora Społeczności Lokalnej. Oferta wsparcia, w razie potrzeby, była elastycznie 

modyfikowana, dopasowywania do potrzeb odbiorców usług. 

Rok 2021 to również zmiana siedziby Centrum Usług Społecznych. Nasza siedziba mieści się 

aktualnie w centrum miasta, w nowo wyremontowanym budynku, który zapewnia maksymalny 

komfort zarówno dla pracowników ale przede wszystkim naszych klientów. 

Dzisiaj stajemy w obliczu nowych wyzwań. Staramy się im sprostać, zmieniać się i służyć 

pomocą mieszkańcom. Realizujemy programy pomocowe dla osób niesamodzielnych, świadczymy 

pomoc dzieciom i młodzieży, organizujemy opiekę dla osób starszych i wreszcie stworzyliśmy 

Centrum, które pozwoli na rozwój usług społecznych ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb 

osób, rodzin i społeczności lokalnych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Wsparcie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu. Podstawą do rozwiązywania problemów 

społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we 

właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w 

miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Priorytetem wspierania 

rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania 

wartości i norm związanych z ich wychowaniem.  

2. Usamodzielnianie rodziny. Rodzina, w pierwszej kolejności, powinna mieć możliwość 

samodzielnego zmierzenia się ze swymi problemami, co pozwala zwiększyć jej szansę na 

prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i 

pozwala na uczenie się nowych umiejętności. Pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić 

do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz zasobów środowiska. Osoby i rodziny 

korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej 

sytuacji życiowej.  

3. Zasada pomocniczości. Pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych 

rodziny, na wsparcie osoby w rodzinie, w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup 

samopomocowych, Kościołów, organizacji pozarządowych. Wsparcie instytucjonalne w sytuacji, 

gdy osoba, jej otoczenie, rodzina, środowisko lokalne, staje przed problemami, których 

samodzielnie nie potrafi rozwiązać. Formy wsparcia dziennego powinny być wykorzystane przed 

formami całodobowymi.  

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Działania powinny służyć odbudowie i 

podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról 

społecznych oraz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

 

 

 

 



 

 

       Centrum Usług Społecznych jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji w jej 

imieniu zadań pomocy społecznej. Swoje zadania wykonuje na podstawie obowiązujących aktów 

prawnych tj.: 

• ustawy z dnia 19 lipca 2019roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

społecznych; 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczenia rodzinnych; 

• ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

• ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

• ustawy z dnia 4 kwietnia 2014roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna; 

• ustawy z dnia 19 sierpnia 2004 roku o ochronie zdrowia psychicznego; 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                 

ze środków publicznych; 

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;  

• ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych; 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start”; 

• Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

• statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia  

26 września 2013 roku 

 Dokumentem stanowiącym podstawę podejmowanych działań w zakresie pomocy społecznej 

jest gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych, której opracowanie i realizacja należy 

do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W dniu 30 grudnia 2021 roku Rada Miejska 



 

 

w Kozienicach przyjęła Uchwałą Nr XLIII/506/2021 Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Kozienice na lata 2022 – 2030. 

Do podstawowych, stałych zadań Centrum w 2021 należało przede wszystkim:  

1) Organizowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Kozienice, w tym rozeznanie potrzeb 

mieszkańców, tworzenie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy i określanie 

potrzeb mieszkańców dzielnicy w tym zakresie, udzielanie mieszkańcom informacji                         

o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, przyznawanie pomocy 

finansowej, rzeczowej i usługowej, dożywianie dzieci, sprawianie pogrzebów, udzielanie 

poradnictwa specjalistycznego, świadczenie pracy socjalnej, prowadzenie grupowych form 

wsparcia i ośrodków wsparcia, udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 

dzieckiem i rodziną, sporządzanie sprawozdawczości, przyznawanie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób psychicznie chorych, a także udzielanie świadczeń finansowych  

i rzeczowych.  

2) Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, w formie asystenta 

rodziny i usług wsparcia rodziny. Zadania z zakresu wsparcia rodziny realizowane  

są w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zobowiązuje 

Ośrodek do zapewnienia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze 

wsparcia w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka,  

m.in. poprzez działania asystenta rodziny, usługi i programy wsparcia rodziny, specjalistyczne 

poradnictwo i konsultacje, terapię i mediacje.  

3) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez udzielanie różnorodnych indywidualnych  

i grupowych form wsparcia osobom doświadczającym przemocy. Pomoc udzielana jest  

na dwóch poziomach: interwencyjnym i długotrwałego wsparcia i pomocy psychologicznej. 

Ponadto w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są środowiskowe 

działania o charakterze prewencyjnym. Centrum jest zaangażowane w działania związane  

w funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego (obsługa administracyjna ZI, udział  

w działaniach ZI i grup roboczych).  

4) Ustalanie sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej osób ubiegających się o prawo  

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawanie 

decyzji uprawniających do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.  



 

 

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Zadania pomocy społecznej wykonywało 69 pracowników zatrudnionych na 66 etatach. Struktura 

zatrudnienia na dzień 31grudnia 2021 roku przedstawia się następująco: 

- Dyrektor – 1 

- Z-ca Dyrektora – 1 

- Główna Księgowa - 1 

- Sekcja finansowo-księgowa – 5 

- Kadry - 1 

- Sekcja pomocy środowiskowej – 15 

- Sekcja usług opiekuńczych – 8 

- Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego – 7 

- Sekcja organizacyjno-administracyjna – 4 

- Sekcja Informatyczna i Administracji Danych – 1 

- Asystent rodziny – 3 

- Jadłodajnia – 4 

- Świetlice – 6 

- Dzienny Dom Senior +  - 6 

- Obsługa – 3 

- Koordynator indywidualnych planów usług społecznych – 2 

- Organizator społeczności lokalnej - 1 

 
 

Tabela: Poziom wykształcenia pracowników CUS w Kozienicach: 

Lp. Poziom wykształcenia Liczba osób 

1. Wyższe 51 

2. Średnie 12 

3. Policealne 2 

4. Zasadnicze zawodowe 4 

 

Stały wzrost realizowanych przez pomoc społeczną zadań wiąże się z koniecznością stałego 

doskonalenia zawodowego, poszerzanie posiadanej wiedzy i umiejętności. Pracownicy Centrum 

Usług Społecznych uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach 

organizowanych przez firmy zewnętrzne. Przeprowadzane szkolenia obejmowały swoim zakresem 



 

 

między innymi zagadnienia: narzędzia do dokumentowania pracy socjalnej, planowane zmiany w 

ustawie o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych, Domy Pomocy Społecznej – kierowanie, 

odpłatność, egzekucja, należności budżetowe Ośrodków Pomocy m. in.: nienależnie pobrane 

świadczenia, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Odpłatność za 

pobyt w domu dla osób bezdomnych i w ośrodkach wsparcia dziennego, odpłatność rodzin za pobyt 

członka rodziny w domu pomocy społecznej oraz fundusz alimentacyjny, kurs o specjaliści Instruktor 

Terapii Zajęciowej, wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej poprzez 

oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w orzecznictwie sądowym, płace Vulcan dla użytkowników Płac Optivum, finanse 

Vulcan – warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu, organizacja społeczności lokalnej, praca 

asystenta rodziny z rodziną wieloproblemową, zamówienia w projektach UE-PZP i zasada 

konkurencyjności, realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE. 

Koszt szkoleń w 2021 r. wyniósł 17 941,59 zł. 

Pracę socjalną w środowisku wykonywało 15 pracowników socjalnych.  

Praktyki zawodowe odbyło 5 osób. 

Ponadto 4 osoby skorzystały z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  

i ukończyły kurs pt. „Superwizja pracy socjalnej” w ramach podniesienia kompetencji na swoich 

stanowiskach pracy.  

Koszt całkowity dofinansowania to: 18 560,00 zł  

z czego: - 14 848,00 zł tj. 80% z KFS 

               -  3 712,00 zł tj. 20%  CUS (pracodawca). 

 

 

2. REALIZACJA BUDŻETU 

Na realizację zadań przez Centrum Usług Społecznych w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 

44 139 490, 90zł , w tym: 

✓ na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej – 35 595 988, 86 zł; 

✓ na zadania własne gminy dofinansowywane w ramach dotacji celowej – 1 542 986,15 zł; 

✓ na zadania własne dofinasowane z FP – 5000,00 zł; 

✓ na zadania własne finansowane ze środków własnych gminy – 6 579 168,06 zł; 

✓ na zadania realizowane ze środków unijnych –  416 365,83 zł; 



 

 

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie do zadań własnych gminy 

wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:  

✓ dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” –  150 487,99 zł; 

✓ dofinansowane do wypłaty zasiłków stałych – 728 300 zł; 

✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne – 61 337,95 zł; 

✓ dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych –  229 000 zł; 

✓ dotacja z FP w ramach programu „Asystent rodziny – edycja 2021” –  5000,00 zł; 

✓ utrzymanie CUS –  274 929,19 zł; 

Dofinansowanie do programów prowadzonych przez CUS w 2021 roku: 

✓ dofinansowanie programu „Senior+” – 85 440 zł; 

✓ dofinansowanie do programy „opieka wytchnieniowa” – 206 524,80 zł; 

✓ dofinansowanie do programy „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 449 088,64 zł; 

✓ wspieraj seniora – 13 473,02 zł; 

✓ projekt CUS- 416 365, 83zł; 

 

3. REALIZACJA ZADAŃ 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której celem jest umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zakres, rodzaj, forma i rozmiar świadczenia 

powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy a potrzeby osób i rodzin 

powinny być uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy 

społecznej. 

Prawo do świadczeń z pomocy społeczne 2021 r. przysługuje: 

✓ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty kryterium dochodowego 

tj.  701 zł. 



 

 

✓ osobie gospodarującej w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 528 zł. 

Obok kryterium dochodowego osoby lub rodziny, które kwalifikuje do uzyskania wsparcia  

z pomocy społecznej, powinny znajdować się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej  

w szczególności jedną z wymienionych okoliczności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego, trudności w integracji osób, które uzyskały status uchodźcy, alkoholizm  

lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Większość 

osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej charakteryzuje się wieloma problemami. 

Z pomocy społecznej w 2021 roku skorzystało 860 osób z 664 rodzin. Pomocy udzielano  

z następujących powodów: 

Tabela : Powody przyznawania pomocy. 

Powód trudnej sytuacji życiowej klientów Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinie 

Bezdomność 9 9 

Bezrobocie 182 509 

Niepełnosprawność 236 397 

Długotrwała lub ciężka choroba 185 284 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego  

108 347 

Przemoc w rodzinie 60 131 

Alkoholizm 43 73 

Zdarzenie losowe 2 7 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 
4 4 

Ubóstwo 307 509 



 

 

W 2020 roku pomocą społeczną objętych było 673 rodzin , liczba osób w rodzinach wyniosła 1378. 

Należy stwierdzić, że w 2021 roku nastąpił spadek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej  

w formie świadczeń w porównaniu z 2020 rokiem o 9 rodzin. Wzrosła natomiast liczba osób 

korzystających ze wsparcia szeroko rozumianej pomocy społecznej /poradnictwo specjalistyczne, 

praca socjalna/ o 86 osób. 

 

Tabela: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną. 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych i zadań własnych bez względu na ich 

rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania: 

w tym: 

- świadczenia pieniężne                                                           

- świadczenia niepieniężne 

862 

 

 

583 

337 

 

665 

 

 

437 

267 

1360 

 

 

789 

571 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych 

2 1 6 

Pomoc przyznana cudzoziemcom, którzy 
uzyskali zgodę na pobyt ze względów 
humanitarnych lub na pobyt tolerowany na 
terytorium RP 

2 2 10 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
własnych 

860 664 1354 

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej                                             245           520 

 

Ze względu na występowanie w rodzinach wielu dysfunkcji jednocześnie, pracownicy socjalni 

dzięki wnikliwej analizie i ocenie zasobów oraz możliwości jakie posiada klient i jego najbliższe 

otoczenie, udzielają wszechstronnej pomocy zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej oraz 

doradztwa i pracy socjalnej. 

 



 

 

Tabela: Typy rodzin objętych pomocą. 

Typy rodzin Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Rodziny ogółem 727 1464 

o liczbie osób: 

                       1 

 

376 

 

376 

                       2 153 306 

                       3 76 228 

                      4 i więcej 122 554 

Rodziny z dziećmi ogółem 202 709 

o liczbie dzieci: 

                    1                                              

 

67 

 

143 

                    2 76 276 

                    3 25 112 

                    4 i więcej  34 178 

Rodziny niepełne  111 334 

Rodziny emerytów rencistów 239 350 

 

W 2021 roku do Centrum Usług Społecznych wpłynęły 1351 wnioski o udzielenie pomocy. 

Wydano z zakresu pomocy społecznej 1938 decyzji administracyjnych, w tym 11 odmownych.  

Od wydanych decyzji wniesiono 2 odwołania. Ponadto pracownicy socjalni przeprowadzili 1155 

wywiadów środowiskowych, wydali 21 postanowień, 49 zaświadczeń i skierowali 879 pism  

do różnych instytucji.  

Tabela : Ilość wydanych decyzji administracyjnych w 2021 roku. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Ogólna liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawach 

pomocy społecznej, w tym: 

1938 

1.1. Decyzje przyznające  1927 



 

 

1.2. Decyzje odmowne 11 

2. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez SKO, w tym: 2 

2.1. Pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 2 

2.2. Zmieniających decyzję organu właściwego 0 

2.3. Uchylających decyzje i przekazujących sprawę do ponownego 

rozpatrzenia 

0 

 

 

II. FORMY I RODZAJE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

1. PRACA SOCJALNA 

Jednym z istotnych zadań realizowanych przez pracowników socjalnych jest świadczenie 

usług w formie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc 

osobom  i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie  

i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Działalność ta ma na celu 

ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez 

wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. Praca 

socjalna polega na pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych  

np. z motywowaniem do podjęcia zatrudnienia czy przywrócenia stabilizacji życiowej. W 2021 roku 

pracą socjalną objęto 245 rodziny liczące 520 osób, w tym wyłącznie pracą socjalną 60 rodzin z 107 

osobami w rodzinach. 

Zakres podejmowanej pracy socjalnej jest zindywidualizowany i zależy m. in. od skali 

bezradności osoby, zasobów (osobistych i społecznych), gotowości do zmiany, możliwości 

przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej. Działania realizowane w ramach pogłębionej pracy 

socjalnej to często intensywne, a czasem również długoterminowe wsparcie przy użyciu 

następujących działań: wyjaśnianie, wspieranie, dostarczanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania 

w różnych rolach społecznych, modelowanie zachowań, treningi kompetencji społecznych, 

orzecznictwo, towarzyszenie, prowadzenie psychoedukacji w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, 

realizacji funkcji opiekuńczych i wychowawczych, mediowanie, rozszerzanie sieci kontaktów, 

budowanie sieci wsparcia, perswazja, narzucanie wymagań i ograniczeń wynikających choćby  

z perspektywy obowiązujących przepisów prawnych, konsultacje z innymi specjalistami zarówno  



 

 

w ramach zasobów danej jednostki jak poza nią, konfrontacja, inne działania wynikające  

z zastosowania rozmaitych technik i metod, poszerzające warsztat pracownika a służące realizacji 

celów pracy socjalnej. W zależności od sytuacji osoby wspieranej pracownik socjalny realizujący pracę 

socjalną dobiera rodzaj i zakres niezbędnych działań. 

 

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne 

osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.  

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w 

tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Jednak umieszczenie  

w domu pomocy społecznej jest ostateczną formą pomocy stosowaną tylko w przypadku braku 

możliwości rozwiązywania problemów innymi dostępnymi formami. 

W 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 59 mieszkańców naszej gminy,  

tj. o 3 mieszkańców mniej niż w 2020 roku. Łączny koszt dofinansowania pobytu w dps poniesiony  

ze środków własnych gminy w 2021r. wyniósł 1 590 000,62 zł. i w porównaniu z rokiem 2020 był 

niższy o 10 339,17 zł.  Wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności 

ponoszonej przez mieszkańca i kształtowały się w granicach od 2015,00zł  do 3887,00zł . 

 

3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA  

Z POMOCY SPOŁECZNEJ. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku, opłacano za 110 osoby pobierające zasiłki 

stałe. Wydatki w tym zakresie wyniosły ogółem 117 561,22 zł. Wydatki na realizację tego zadania 

zostały sfinansowane ze środków z budżetu państwa. 

 

4.  ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 

 Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane , niektóre z nich mają charakter 

obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki 

będące podstawą ich przyznania. W 2021 roku Centrum Usług Społecznych realizowało następujące 

świadczenia pieniężne:  



 

 

✓ zasiłek stały  

Przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy  

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności, spełniającym 

kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota 

zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Wypłata zasiłków stałych należy do katalogu 

obowiązkowych zadań własnych gminy. W roku 2021 zasiłki stałe wypłacono w łącznej kwocie 

732 967,07 zł dla 131 osób, w tym :   

- dla 120 osób samotnie gospodarujących; 

- dla 11 osób pozostających w rodzinie.  

Wydatki na zasiłki stałe w całości były dofinansowane ze środków wojewody. 

 

✓ zasiłek okresowy 

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób 

i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz  

o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, 

zwłaszcza ze względu na : 

- długotrwałą chorobę; 

- niepełnosprawność ; 

- bezrobocie; 

- możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym  

a dochodem: 

- osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 

- rodziny a dochodem rodziny. 

Okres, na jaki przyznane zostanie świadczenie, ustala pracownik socjalny w drodze wywiadu 

środowiskowego. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym  

w części dotowanym z budżetu państwa. 



 

 

 W roku 2021 zasiłek okresowy przyznano dla 155 osób na łączną kwotę 229 411 zł. 

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 229 000. W porównaniu z rokiem 2020 z pomocy w 

formie zasiłku okresowego skorzystało 32 rodziny więcej. Zasiłki okresowe uprawnieni pobierali  

z powodu : 

-  bezrobocia – 123 osoby, 

- długotrwałej choroby – 8 osób, 

- niepełnosprawności – 22 osoby, 

- innych powodów – 2 osoby. 

 

✓ Zasiłek celowy i celowy specjalny 

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na postawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej  

na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości 

kosztów zakupu leków i leczenia, żywności, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 349 rodzin, a wysokość wypłaconych świadczeń 

wyniosła 319 520 zł.  

325 rodzin zostało objętych pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności, przyznawanego w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na co 

przeznaczono 250 813 zł.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy 

społecznej, osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe przyznawany był 

zasiłek celowy specjalny w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub rodziny.  Wsparciem w tej formie objęto 114 rodzin, w których żyło 213 

osób. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 150 zł. 

Dla części rodzin, w których występował problem alkoholowy , przyznana pomoc realizowana 

była w formie rzeczowej tj. realizacja bonów żywnościowych w wyznaczonych sklepach, zakup  

i dostarczenie niezbędnych leków, zakup odzieży , opału i przedmiotów gospodarstwa domowego.  

 

 



 

 

✓ Schronienie 

W 2021 roku 6 osobom pozbawionym własnego mieszkania lub których warunki mieszkaniowe 

nie nadawały się do dalszego zamieszkiwania  wydano skierowanie na okres zimy  do schronisk  

i noclegowni na terenie województwa mazowieckiego. Opłaty za pobyt osób skierowanych  

pokrywane były ze środków własnych gminy. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 75 887 zł. 

Pracownicy socjalni pozostają w stałym kontakcie z osobami bezdomnymi jak również  

z przedstawicielami policji, służby zdrowia. Udzielają specjalistycznego poradnictwa, informują  

o przysługujących formach wsparcia, motywują do podejmowania działań w kierunku 

przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej poprzez mobilizowanie do odbudowy więzi rodzinnych, 

dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny oraz zachęcają do podjęcia leczenia odwykowego. 

✓ Sprawienie pogrzebu 

Pomocą objęto zmarłych zamieszkujących na terenie gminy, w stosunku do których brak było 

osób z zobowiązanych do alimentacji . W 2021 roku koszty pogrzebu 10 zmarłych wyniósł  

27 519,20 zł. 

 

5. USŁUGI OPIEKUŃCZE W TYM SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

W celu zabezpieczenia usług domowych dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych 

względnie osób posiadających rodziny, które z uwagi na pracę zawodową lub odległość 

zamieszkiwania nie są w stanie zapewnić opieki najbliższym przyznawane były usługi opiekuńcze 

świadczone w środowisku. Obejmują one : 

- pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych; 

- podstawową opiekę higieniczną; 

- zalecaną przez lekarza pielęgnację; 

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

W roku 2021 pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 49 osobom. Zrealizowano   

7105,5 godzin usług.  

 

 

 



 

 

6.  ZAPEWNIENIE POSIŁKU 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom 

tego pozbawionym. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez prowadzenie dożywiania dzieci  

w szkołach ale również wydawanie posiłków w Jadłodajni. Pomoc w formie posiłku przyznawana była 

bezpłatnie, jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego,  

(tj. 1051,50 zł dla osoby samotnej i 729 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie ). Pomoc ta udzielana 

była ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku. 

 Na realizację tego zadania wydatkowano w roku 2021 środki finansowe w kwocie 250 813 zł. 

Z tej kwoty 150 488 stanowiły środki z dotacji celowej przyznanej w ramach wieloletniego programu 

„Posiłek w szkole i w domu”. Wkład własny wyniósł 100 325 zł. W ramach programu pomoc w  formie 

posiłku otrzymało ogółem 304 osoby, w tym: 

-  52 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 

-  111 uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej, 

- 141  pozostałych osób (w tym osoby samotne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne).  

Ponadto w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” osobom i rodzinom, 

które nie miały  możliwości skorzystania z  gorącego posiłku przyznawano zasiłek celowy  

z przeznaczeniem na ten cel. W 2021 roku z tej formy wsparcia skorzystały 168 rodziny liczące 490 

osób. Wydano na ten cel 97 650 Zrealizowano 947 świadczeń. Przeciętny koszt 1 świadczenia wyniósł 

103,12 zł.  

 

III. INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W 

KOZIENICACH W 2021 ROKU 

1. ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY 

W 2021 roku Centrum Usług Społecznych kontynuował realizację specjalistycznej pracy 

socjalnej w zakresie asysty rodzinnej. Realizacja zadań z zakresu asysty rodzinnej stanowi odpowiedź 

na zidentyfikowane potrzeby korzystających z pomocy Centrum mieszkańców Gminy Kozienice. 

Celem świadczenia usługi jest poprawa sytuacji życiowej rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej, w tym  

w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu 

bieżących problemów, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie 



 

 

kompetencji rodzicielskich. Adresaci usługi to rodziny, w których dominującym problemem  

są trudności opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, gotowe do rozwiązywania swojej trudnej sytuacji 

i współpracujące z pracownikiem socjalnym, posiadające zasoby pozwalające rozwiązać 

zidentyfikowane problemy przy wykorzystaniu posiadanych możliwości i zasobów, w szczególności 

zagrożone wykluczeniem społecznym oraz umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej. Usługa w zakresie asysty rodzinnej była realizowana na terenie Gminy Kozienice 

przez 3 odpowiednio przygotowanych pracowników Centrum. Pracownicy realizujący zadania z 

zakresu asysty rodzinnej objęli wsparciem 33 rodziny, w których było 67 dzieci. 

Celem pracy asystenta rodziny było całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, 

zagrożonej wykluczeniem społecznym , w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy ich 

sytuacji w następujących obszarach: prowadzenie gospodarstwa domowego, gospodarowanie 

budżetem domowym, podnoszenie kompetencji w zakresie dbania o stan zdrowia rodziny, realizacja 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, aktywność społeczna rodziny. Bardzo ważnym elementem w tej 

pracy jest indywidualne podejście do rodziny i jej problemów, co w efekcie będzie służyło rozwojowi 

kompetencji wszystkich jej członków – rodziców i dzieci. 

Ponadto w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt dzieci w palcówkach opiekuńczo-

wychowawczych i rodzinach zastępczych. 

Tabela: Wydatki ponoszone za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2021 roku. 

Lp. Rodzaj wsparcia Liczba dzieci Wydatki w zł. 

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze       5     148 008 

2. Rodziny zastępcze     24    120 580 

Razem:    29   268 588 

 

 

2. PRZYNAWANIE I WYPŁATA SWIADCZEŃ RODZINNYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH DODATKÓW.  

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych w 2021 roku wydatkowano środki w kwocie  

6 467 576,36zł. Świadczenia rodzinne pobierało 1420 rodzin , wydano 1340 decyzji administracyjnych 

w tym zakresie, 323 zaświadczenia, zawiadomień oraz 158 innych pism . 

 



 

 

Tabela : Rodzaje świadczeń rodzinnych i poniesione wydatki na ten cel. 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki w zł. Liczba świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1 762 055,36 15110 

2. Świadczenia opiekuńcze ogółem  3 819 702 8461 

3. Świadczenia rodzicielskie 727 059 823 

4. 
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia 

dziecka 
121 000 121 

5. Zasiłek dla opiekuna 29 760 48 

6. Jednorazowe świadczenie „za życiem” 8000 2 

Razem: 6 467 576,36 24565 

 

Świadczenia rodzinne są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku  

o świadczeniach rodzinnych. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej 

sytuowanych i przeznaczony jest na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do 

jego otrzymywania przysługuje : 

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

• opiekunowi faktycznemu dziecka; 

• osobie uczącej się,  

jeżeli  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty 

674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności , 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 

764 zł. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko : 

- 18 roku życia lub 

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 



 

 

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.   

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2021 roku wynosił miesięcznie: 

- 95 zł na dziecko do 5 roku życia; 

- 124  zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia; 

- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 24 roku życia. 

Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w przypadkach przewidzianych ustawą  

o świadczeniach rodzinnych zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia 

zdrowotne. 

Tabela : Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki w zł. 
Liczba 

świadczeń 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 417 689,82 893 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 56 223,27 392 

Razem : 473 913,09 1285 

 

3. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Pomoc z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej na podstawie tytułu 

wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia przysługują dziecku do ukończenia 

przez nie 18 roku życia albo w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia  

25 roku życia. W przypadku gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bezterminowo. 

Prawo do jego otrzymywania przysługuje : 

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

•  opiekunowi faktycznemu dziecka;  



 

 

•  osobie uczącej się, 

W 2021 r. prawo do świadczeń przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w 

rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł. 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów w 2021 roku wypłacono 2093 świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego na kwotę 858 041,58 zł. 

Odsetek należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w stosunku do kwot 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku wyniósł 49,94 % 

Tabela : Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz liczba wypłaconych świadczeń  

w 2021 roku. 

Wyszczególnienie 
Kwota wypłaconych 

świadczeń/zł 
Liczba wypłaconych świadczeń 

Wypłacone świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, z 

tego: 

  

- na osobę uprawnioną do 17 

lat 
711779,85 1752 

- od 18 – 24 lat 140261,73 329 

- 25 lat i więcej 6000 12 

Kwoty zwrócone przez 

dłużników z tytułu wypłaconych 

świadczeń , z tego: 

428 502,19 x 

- przekazane na dochody do 

budżetu państwa 
338 193,70 X 

- przekazane na dochody 

własne gminy wierzyciela 
90 308,49 X 

Stan należności z tytułu 

wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego 

16 994 509,33 X 

 



 

 

W roku 2021 z pomocy funduszu alimentacyjnego korzystało 189 rodzin ze 406 osobami 

uprawnionymi do świadczeń.  

Obsługa dłużników alimentacyjnych obejmuje różnorakie działania, mające na celu zbadanie 

sytuacji finansowej dłużnika i zmobilizowanie go do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  

W trakcie realizacji zadań podjęto następujące działania: 

- przeprowadzono 40 wywiadów alimentacyjnych i tyleż samo odebrano oświadczeń majątkowych; 

- wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kozienicach o aktywizację zawodową  

1 dłużnika alimentacyjnego ; 

-  skierowano 9 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 

Kodeksu Karnego za uporczywe uchylanie się od niepłacenia alimentów; 

- 37 dłużników alimentacyjnych wpisano do Krajowego Rejestru Długów. 

 

4. Zasiłek dla opiekuna. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie sprawującej opiekę nad chorym członkiem rodziny 

wymagającym opieki w codziennym funkcjonowaniu. Prawo do tego świadczenia nie jest 

uzależnione od kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku wynosi 620 zł miesięcznie. 

Świadczenie przyznawane jest po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w celu 

potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez wnioskodawcę nad chorym członkiem rodziny.  

W 2021 roku zrealizowano świadczenia dla 4 osób na kwotę 29760 zł. Zadanie jest zadaniem  

z zakresu administracji rządowej i finansowane jest ze środków z budżetu państwa. Za niektóre 

osoby pobierające świadczenie opłacano składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe  

i zdrowotne. 

 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Świadczenie wypłacane było osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy -Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny , jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą  

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, 



 

 

jeżeli łączny dochód osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu 

na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto. Wysokość 

świadczenia wynosi 620 zł miesięcznie .W 2021 roku wydatki na ten cel wyniosły 91 900zł. 

6.  Wypłata świadczeń w ramach ustaw „Za życiem”.  

Od 1 stycznia 2017 roku najpierw Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, 

następnie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, wypłaca jednorazowe świadczenie z tytułu 

urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu. Świadczenie przysługuje jednorazowo w kwocie 4000 zł , w 2021 roku wypłacono  

2 świadczenia na łączną kwotę 8 000zł. 

7.  Realizacja zań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500+”. 

Od 1 kwietnia 2016 roku realizuje świadczenia wychowawcze wynikające z rządowego 

Programu Rodzina 500+. Celem tych świadczeń jest częściowe pokrycie wydatków związanych z 

wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego podstawowych potrzeb 

bytowych. Wysokość świadczenia wynosiła 500zł miesięcznie na dziecko  

do ukończenia 18 roku życia.  

Tabela: Korzystający z Programu „Rodzina 500+” w 2021 roku oraz wydatki poniesione na ten cel. 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba wydanych 

decyzji 

administracyjnych 

Liczba 

uprawnionych 

rodzin 

Liczba 

uprawnionych 

dzieci 

Liczba 

zrealizowanych 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

3 385 3 520 3 238 4 716 55 316 27 330 148zł 

 

Koszty obsługi zadania wyniosły 230 465,42 zł. W ramach tych środków pokryto koszty 

związane z zakupem wyposażenia i materiałów biurowych , opłaty pocztowe, szkolenia, usługi 

telekomunikacyjne oraz wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 4 osób przypisanych do realizacji 

zadania. Ogółem na realizację zadania w 2021 roku wydatkowano 27 560 613,27zł . 

Centrum Usług Społecznych realizowało zadania z zakresu świadczeń wychowawczych  

w pełnym zakresie do końca 2021r. Obecnie obsługa świadczeń przeszła do ZUS z wyłączeniem 



 

 

spraw rozpoczętych w okresie zasiłkowym 202/2022, te realizowane będą w CUS do 30 czerwca 

2022r.  

8. Program „Karta Dużej Rodziny”. 

Od czerwca 2014 roku realizowany jest program „Karta Dużej Rodziny”. Adresatami 

programu są rodziny z co najmniej 3-giem dzieci na utrzymaniu bez względu na dochód  

w rodzinie. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z karty 

dożywotnio , dzieci do 18 lat lub do ukończenia nauki maksymalnie do ukończenia 25 lat. Osoby 

niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności . Posiadacze KDR mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje 

publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu instytucje i podmioty 

zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W 2021 roku 

Centrum wydało 227 kart dla 76 rodzin, w tym : dla 114 rodziców i 113 dzieci. Wydatki na realizację 

zadania wyniosły 876,51 zł. 

 

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania gminy w zakresie wspierania 

rodziny dotkniętej przemocą. W ramach tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, 

został Zarządzeniem Burmistrza Gminy powołany Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszli 

przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, ośrodka profilaktyki uzależnień, gminnej komisji  

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, policji i prokuratury, służby zdrowia, edukacji, kuratorzy 

sądowi. W 2021 roku w 49 rodzinach odnotowano przypadki stosowania przemocy wobec członków 

rodziny. Została wdrożona procedura Niebieskiej Karty w tym:  w przypadku 48 rodzin kartę założyła 

Policja oraz 1 kartę przedstawiciel „Ochrony zdrowia” – Instytutu Psychoterapii i Neurologii w 

Warszawie. Do wdrożonych Niebieskich Kart Zespół Interdyscyplinarny powołał  grupy robocze 

pracujące indywidualnie z każdą rodziną nad rozwiązaniem problemu przemocy. W 2021 roku odbyły 

się 233 spotkania w ramach grup roboczych. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Kozienice w 2021r.  nie odnotowali żadnego przypadku dzieci odebranych na podstawie art 12a. 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 



 

 

10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych  

ze środków publicznych. 

W 2021 roku wydanych zostało 28 decyzji administracyjnych przyznających uprawnienie  

do świadczeń zdrowotnych osobom nie mającym innego tytułu ubezpieczenia. 

IV. DZIAŁANIA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO 

1. ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE. 

W roku 2021 przy Centrum Usług Społecznych) działały trzy Placówki Wsparcia Dziennego – 

Świetlice Środowiskowe: jedna z nich znajduje się w Świerżach Górnych (w budynku PSP) i dwie w 

Kozienicach (w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 i w PSP Nr 1). 

Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlice Środowiskowe w całym roku sprawozdawczym 

objęły swoją  opieką łącznie 60 dzieci w wieku szkolnym. Są to dzieci w większości z rodzin 

dysfunkcyjnych, ale także z rodzin funkcjonujących prawidłowo. Takie zestawienie dzieci miało na 

celu integrację dzieci z różnych środowisk rodzinnych oraz uniknięcie stygmatyzacji dzieci w 

środowisku szkolnym, wiejskim czy osiedlowym. 

Wiodącym celem działalności świetlic było udzielenie pomocy w nauce szkolnej (pomoc  

w odrabianiu lekcji, w wyrównywaniu braków edukacyjnych), rozwiązywanie bieżących problemów 

dzieci, jak również organizowanie czasu wolnego. 

Świetlice prowadziły działalność opiekuńczo – wychowawczą z zajęciami profilaktycznymi  

o szerokim znaczeniu rozumianej profilaktyki. Były to zajęcia z profilaktyki agresji i przemocy 

rówieśniczej, zasady zdrowego trybu życia, zajęcia mające na celu redukcję antyspołecznych 

zachowań dzieci, zajęcia poszerzające wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na zdrowie jednostki. 

W ramach działalności świetlic podejmowane były także działania mające na celu 

zaspokojenie potrzeby akceptacji i bezpieczeństwa, rozbudzanie zainteresowań, nauka radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach w sposób konstruktywny (poszukiwanie i przyjmowanie pomocy i wsparcia), 

stworzenie warunków do brania odpowiedzialności za podejmowane działania i kształtowanie 

poczucia sprawczości, wypracowanie umiejętności współżycia i współdziałania społecznego 

(przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie),  zachęcanie do zmiany stylu życia, który 

charakteryzuje ich środowisko rodzinne, pokazywanie nowych możliwości. Kolejnymi działaniami 

jakie podejmowali wychowawcy w placówce to: ukazanie sposobów spędzania czasu wolnego  

w sposób akceptowany społecznie bez używek i przemocy, wpływanie na środowisko rodzinne  



 

 

we współpracy z pracownikami służb społecznych (pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy 

szkolni, policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) w celu polepszenia sytuacji życiowej dzieci, 

stały kontakt z rodzinami wychowanków, angażowanie rodziców w działanie na rzecz dziecka, 

organizowanie czasu wolnego dzieciom w formie  wycieczek, zajęć rekreacyjnych, sportowych, 

kulturalnych, kulinarnych. Wychowawcy pozostawali w stałym kontakcie ze szkołami do których 

dzieci uczęszczały. 

Współpraca z instytucjami, które prowadzą działania ukierunkowane na dzieci tj. Centrum 

Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice-Mediateka, Filia  

Nr 7 w Świerżach Górnych,  Kozienicki Park Krajobrazowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze z oddziałem w Kozienicach,  Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach)  dała wiele 

możliwości spędzenia czasu wolnego . 

W okresie ferii zimowych od 25.01.2021 do 07.02.2021 świetlice były otwarte dla podopiecznych  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. W tym czasie dzieci wzięły udział w zajęciach : 

• bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, które mały na celu uświadomienie im zagrożeń, 

jakie mogą być konsekwencją niewłaściwych zachowań, prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy 

Powiatowej Policji w Kozienicach, 

• w warsztatach kulinarnych w Restauracji MammaLeo w Radomiu 

• “Noc piżamowa w świetlicy” (podczas tej nocy uczestnicy oglądali bajki, filmy dostosowane 

do wieku dzieci). 

• “ Świetlicowy Turniej Piłkarzykowy” nagradzany dyplomami i medalami. 

•  kulinarnych w świetlicy, podczas których wspólnie przygotowywano gofry, kanapki, sałatkę 

owocową, babeczki z produktów zakupionych przez placówkę i utrwalano zasady zdrowego 

odżywiania.          

• sportowych w udostępnianej dla dzieci z PWD  sali gimnastycznej PSP, w której mieszczą   

się  świetlice. Zajęcia te miały na celu uświadomienie dzieciom jak ważny jest ruch dla naszego 

zdrowia. 

• Zorganizowany został Dzień Mody – dzieci projektowały i wykonywały stroje według swoich 

pomysłów. 

• „Kino Świetlicowe” – były to projekcje bajek, filmów wybranych przez dzieci. 



 

 

Oprócz zajęć i warsztatów podczas ferii zorganizowano dzieciom wyjazd do: 

• Kina w Kozienicach na seans “Szybcy i wściekli”, 

•  Parku Trampolin “JumpWorld” w Radomiu. 

Podczas kiedy świetlica była otwarta dla dzieci, wielokrotnie przypominaliśmy i utrwalaliśmy 

zasady bezpieczeństwa w czasie panującej pandemii. 

W okresie wakacji świetlice funkcjonowały z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Zorganizowanych zostało wiele wycieczek m.in. do: 

• Parku Linowego w Kozienicach, gdzie dzieci mogły potrenować swoją sprawność fizyczną, 

• Kina w Kozienicach na seans “Czworo dzieci i Coś”, 

• Mediateki w Kozienicach na zajęcia z programowania Scooti, 

• Skansenu Militarnego w Mniszewie (dzięki przewodnikowi dzieci poznały historię Polski, 
zobaczyły zbiory militarne znajdujące się w stałej ekspozycji Muzeum, wycieczka zakończona 
ogniskiem), 

• Kozienic na Grę Miejską “Kozienice znam, z Mediateką gram” przygotowaną przez Mediatekę, 
gdzie poznawali historię Kozienic, 

• Rezerwatu Przyrody “Krępiec”, wycieczka przyrodnicza z przewodnikiem, 

• Parku Trampolin JumpWorld w Radomiu, 

• Biblioteki w Nowej Wsi na escape room “Biblioteka w opałach”, 

•  Stajni Kociołki w Kociołkach (nauka jazdy konnej, przejażdżka bryczką, karmienie zwierząt, 
ognisko), . 

Podczas wakacyjnych zajęć dzieci brały udział w różnych aktywnościach i zajęciach 

przygotowywanych przez wychowawców na terenie placówek, które uatrakcyjniały pobyt w świetlicy. 

Wszystkie niezbędne materiały i produkty spożywcze do zajęć zapewniały placówki. 

W trakcie wakacji 20 dzieci, z Placówek Wsparcia Dziennego, skorzystało z obozu letniego  

z programem profilaktycznym w Sypniewie, sfinansowanym przez Gminę Kozienice w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

 

 



 

 

2. KOZIENICKI DZIENNY DOM SENIOR+, KOZIENICKI DZIENNY DOM SENIOR+ II 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach posiada w swoich strukturach dwa Domy Senior + z łączną 

liczb miejsc – 35. Utworzenie obydwu możliwe było dzięki uzyskanej dotacji z Programu 

Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. 

W roku 2021 z usług Kozienickiego Dziennego Domu Senior+ oraz Kozienickiego Dziennego Domu 

Senior+II skorzystało łącznie 34 seniorów. 

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego udziału seniorów w życiu społecznym i 

wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia staramy się podejmować 

działania umożliwiające realizację tych założeń. 

Działalność bieżąca Domów polega na zapewnieniu dostępu do oferty przez 8 godzin dziennie, przez 

5 dni w tygodniu. W roku 2021 seniorzy skorzystali z podstawowych usług mających za zadanie 

udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, jak również z usług socjalnych, terapii 

zajęciowej, fizjoterapii, usług edukacyjnych, usług kulturalno-oświatowych, aktywizacji społecznej 

oraz zajęć sportowo rekreacyjnych. 

W ramach usług socjalnych zapewniono co najmniej jeden gorący posiłek w ciągu dnia oraz pomoc w 

bieżących zakupach artykułów spożywczych i przemysłowych, realizacji recept, kserowaniu 

dokumentów, wypełnieniu obowiązku wynikającego z przeprowadzanego w 2021 roku Spisu 

Powszechnego oraz w wypełnianiu wniosków o przyznanie Karty Mieszkańca Gminy Kozienice. 

Terapia zajęciowa jako istotny element działalności Dziennych Domów Senior+ odbywała się 

codziennie z wykorzystaniem różnego rodzaju treningów i terapii. Terapie jakie zastosowano w pracy 

z seniorami to m.in..: biblioterapia, muzykoterapia, terapia kulinarna czy hortiterapia. Podczas tej 

ostatniej powstały meble ogrodowe z palet oraz skrzynki na zioła i kwiaty. Natomiast podczas zajęć 

krawieckich powstały poduszki na meble ogrodowe. 

Codziennie prowadzone były zajęcia pod okiem fizjoterapeutki, które obejmowały ćwiczenia w salach 

przeznaczonych do fizjoterapii oraz na świeżym powietrzu. Seniorzy korzystali z rowerów 

stacjonarnych, bieżni oraz rotorów. Ćwiczenia z piłką i chustą animacyjną miały za zadanie wspomóc 

koncentrację ruchowo-wzrokową. 

Działania kulturalno-oświatowe obejmowały: 

-  wyjście do Muzeum Regionalnego w Kozienicach, 

-  wyjście na seans filmowy, 



 

 

- wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu, 

- wyjazd na wycieczki do Kazimierza Dolnego oraz Warki, 

- spotkanie wigilijne z zaproszonymi gośćmi. 

W ramach działań kulturalno-oświatowych poszerzona została biblioteczka Domu Seniora, z której 

uczestnicy mają możliwość wypożyczenia książki do domu. 

Działania edukacyjne to przede wszystkim spotkania z różnego rodzaju specjalistami, którzy dzielą się 

swoją wiedzą ze słuchaczami. W roku 2021 kozienickich seniorów odwiedzili specjaliści z zakresu 

dietetyki i psychologii. Odbyły się dwa spotkania z psychologiem podczas których poruszono tematy 

akceptacji, tolerancji oraz jak radzić sobie ze stresem. Psycholog w ramach przeprowadzonych zajęć 

pozostawał do dyspozycji seniorów, którzy skorzystali z indywidualnych porad. Zajęcia z dietetykiem 

miały na celu przekazanie wskazówek dotyczących odżywiania w cukrzycy oraz nadciśnienia 

tętniczego. Uzyskali wiedzę dotyczącą zaleceń żywieniowych, sposobu przygotowywania posiłków 

oraz tabele z produktami dozwolonymi i niewskazanymi w ww. chorobach. Seniorzy otrzymali 

gotowe przepisy na posiłki (przykładowy jadłospis). 

W ramach działań edukacyjnych zorganizowano również 2 warsztaty: lepienia z gliny (które pozwoliły 

uwolnić kreatywność i wyobraźnię seniorów oraz poprawić sprawność manualną) oraz warsztaty 

ogrodnicze (poznanie tajników sadzenia i pielęgnacji ziół, kwiatów).Dla grupy 18 osób zorganizowany 

został kurs z zakresu podstawowej obsługi komputera. 

Seniorzy w ciągu roku zbierali plastikowe nakrętki, które następnie przekazywane były na trwające 

zbiórki. Wzięli też udział w przygotowaniu wypieków, które następnie przekazano na kiermasze 

organizowane przez Kozienickie Hospicjum im. Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. 

Własnoręcznie wykonane przez seniorów maty (z materiałów przyniesionych z domów), zasiliły 

zasoby schroniska dla psów znajdującego się przy KGK w Kozienicach. Seniorzy przekazali również 

zakupione przez siebie karmy. Na zaproszenie lokalnej biblioteki 4 uczestników czytało bajki  

w ramach akcji „Czytamy Dzieciom”. Na dzień dziecka przekazano dzieciom z oddziałów 

przedszkolnych przy PSP nr 4 w Kozienicach, uszytego przez seniorki węża (maskotkę). 

Zorganizowano spotkanie podczas którego seniorzy z dziećmi ze świetlicy środowiskowej grali w gry 

planszowe, śpiewali i przygotowywali gofry. Spośród grupy 20 seniorów 2 osoby wyraziły chęć 

uczestnictwa w konkursie pt „Cytujemy Klimczuka”. Obie Panie zostały jego laureatkami, dzięki 

czemu chętni seniorzy mieli okazję uczestniczyć w uroczystym wręczaniu nagród podczas Jubileuszu 

100 lecia urodzin B. Klimczuka. 



 

 

W trosce o bezpieczeństwo seniorów, zorganizowane zostały pogadanki z przedstawicielami 

Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Miały one na celu uświadomić na jakie zagrożenia 

narażona jest ta grupa społeczna i gdzie szukać pomocy.  

W ramach usług rekreacyjno-sportowych seniorzy wzięli udział w ognisku nad Jeziorem Kozienickim. 

Na terenie ogrodu Domu Seniora zorganizowane zostało uroczyste pożegnanie lata (wspólna biesiada 

i wystąpienie seniorek ze skeczem). 

Dzięki realizacji zadania cele programu zostały osiągnięte. Zniwelowane zostały negatywne stany 

emocjonalne mające niekorzystny wpływ na zdrowie uczestników. Seniorzy odczuwają mniejszy lęk 

 i nie czują się osamotnieni. Działalność tego typu ośrodka wsparcia, zważywszy na osiąganie 

zamierzonych celów, jest niezwykle istotna.  

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych ośrodka, tj. od 01.01.2021 do 28.02.2021, wprowadzono 

alternatywne działania w formie podawczej. Seniorzy otrzymywali pakiety ćwiczeń umysłowych, 

manualnych oraz zestawy ćwiczeń fizycznych wraz z opisem przygotowane przez fizjoterapeutkę. 

Zapewniono również gorący posiłek w ciągu dnia. 

Podczas zajęć stacjonarnych seniorzy, w miarę możliwości, dzieleni byli na mniejsze grupy ze stałymi 

opiekunami. Zajęcia odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i aktualnych rekomendacji 

Ministra Zdrowia i GIS. Prowadzone działania przyczyniły się do zmiany wizerunkowej grupy 

społecznej 60+. Seniorzy w społeczności lokalnej zaczynają być dostrzegani jako osoby utalentowane i 

chętne do podejmowania różnych działań. Zwiększyło się poczucie własnej wartości. 

 

V. PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ M-GOPS W 2021r. 

1. TELEOPIEKA (usługa świadczona od stycznia 2020r, do programu przystąpiło 30 osób 

starszych, niesamodzilnych) 

Program jest współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, całkowity  

koszt programu to 27 330,00zł  z czego MCPS pokrył kwotę 8374,50zł, a pozostała kwota  

tj. 18 955,50zł to środki własne gminy. 

Teleopieka to rozwiązanie, którego zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom 

potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub 

niepełnosprawnych. Oczekują oni w głównej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, 



 

 

że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. System Teleopieka polega na reagowaniu  

na sytuacje zagrożenia a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub przekazywanie 

wiadomości opiekunowi. Osoby starsze oraz niepełnosprawne są grupą, która spędza większość 

czasu w samotności. Są wówczas pozbawieni podstawowej opieki. Osoba monitorowana 

wyposażona zostaje w terminal, a także opaskę z przyciskiem SOS. Sygnalizowanie o sytuacji 

alarmowej możliwe jest poprzez naciśnięcie go. Przesłany sygnał zostaje następnie odebrany 

przez Centrum Telemedyczne, które ma za zadanie powiadomienie odpowiednie służby. Istnieje 

możliwość automatycznego powiadomienia najbliższych oraz sąsiadów o zaistniałym zdarzeniu.  

2. PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2021 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2021 roku Programem objętych zostało 15 

osób, z czego 11 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i 4 o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Program powstał z myślą o wszystkich tych, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność 

nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych czy też udać się na 

rehabilitację albo do lekarza specjalisty. Dzięki tej inicjatywie możliwe będzie znaczące 

przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu tych osób. Dla większości osób niepełnosprawnych 

wsparcie przez osobistego asystenta jest konieczne, aby mogły uczestniczyć w życiu społecznym. 

Asystent udzieli wsparcia podczas dojazdu na rehabilitację, wyjścia po zakupy lub do urzędu, a 

także przy podejmowaniu aktywności społecznej – np. wyjściu do kina, teatru czy muzeum. 

 

3. PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2021 

Program „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021,stanowi kontynuację Programu” Opieka 

wytchnieniowa”-edycja 2020  

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez 

wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu 

wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla 



 

 

siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie 

niezbędnych spraw. 

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią 

opiekę nad: 

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

- dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami 

równoważnymi. 

W 2021 roku Programem objętych zostało 30 osób w tym: 

10– dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

20- dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

 

4. WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019–2023 

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób 

starszych,  jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. 

Całkowity koszt Programu w 2021r to 250 813zł z czego zadania własne to koszt  

100 325 zł, dotacja -150 488zł. 

Rzeczywista liczba objętych Programem w 2020r wynosiła 745 osób. 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci   

i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie 

o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

5. PROGRAM „ KOZIENICKA ZŁOTA RĄCZKA” 

Od 1 lipca 2020 roku w Gminie Kozienice ruszył  Program "Kozienicka Złota Rączka" 

skierowany do Kozieniczan w wieku 65+. 



 

 

Program to przede wszystkim bezpłatna  pomoc w drobnych domowych, naprawach,  

np. cieknący kran, uszczelka do wymiany lub wymiana gniazdka. 

Koszty jakie ponosi Senior to wyłącznie koszt zakupionych materiałów niezbędnych  

do realizacji usługi. 

W 2021 roku do Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, wpłynęło 84 zgłoszeń w ramach 

programy „Złota rączka”, zrealizowano 174 godz. usługi. 

 

6. PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” 

Program prowadzony jest z wykorzystaniem środków w ramach Solidarnościowego Korpusu 

Wsparcia Seniorów.  

Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym 

powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. 

Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie: 

• dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej, 

• załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od 

seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), 

• dostarczania ciepłych posiłków. 

Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do 

Centrum Usług Społecznych. 

W 2021r. z Programu skorzystało 90 seniorów z terenu Gminy Kozienice. 

 

7. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE 

W roku 2020 Gmina Kozienice przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Centrum Usług 

Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla 

mieszkańców”. Na ten cel pozyskano środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki 

publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług Społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym, w łącznej kwocie 3 110 906 zł.  



 

 

Głównym celem działania Centrum Usług w Kozienicach jest rozwój i integracja usług 

społecznych dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup i całej społeczności lokalnej oraz 

zapewnienie dostępu do tych usług zgodnie z zasadą powszechności, z wykorzystaniem nowej 

formuły instytucjonalnej jaką jest centrum usług społecznych. Ponadto dzięki wprowadzeniu 

zmian odczuwalna będzie poprawa jakości życia osób niesamodzielnych i ich rodzin czy 

zwiększenie możliwości wspomagania rodziny i wzmocnienie jej stabilności życiowej i jakości 

życia.  

7.1 USŁUGI OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU 

Dzięki wdrożeniu pilotażowego programu mogliśmy zaproponować mieszkańcom Gminy 

Kozienice szereg nowych usług oraz zwiększyć wolumen już realizowanych które cieszyły się 

największym zainteresowaniem.  

Usługi podzielono na cztery pakiety : 

7.1.1 PAKIET „AKADEMIA RODZINY” 

Usługa ukierunkowana na wsparcie funkcjonowania rodzin, w zakresie: problemów 

opiekuńczo – wychowawczych, przeciwdziałania przemocy i agresji, profilaktyki 

uzależnień, pełnienia ról społecznych, relacji i komunikacji w rodzinie, ochrony zdrowia 

psychicznego a także pobudzaniu aktywności obywatelskiej. W pakiecie oferujemy szereg 

usług : 

Lp. Typ usługi Zakres 

1.  zwiększenie 
wolumenu 
usług  

Oferta placówki wsparcia dziennego prowadząca zorganizowaną działalność 
opiekuńczą i wychowawczą dedykowaną w szczególności dzieciom 
zamieszkującym tereny wiejskie – w ramach usługi utworzono świetlicę 
środowiskową w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie, zapewnia 
wsparcie dla 15 dzieci w wieku od 6 do 15 r.ż. 

2.  nowa usługa  Oferta placówki podwórkowej w mieście Kozienice dedykowana w 
szczególności młodzieży w wieku 14-18 lat. 

3.  nowa usługa  Punkt konsultacyjny dla członków rodzin (poradnictwo specjalistyczne i 
doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, mediacje rodzinne) 
W ramach punktu konsultacyjnego prowadzona jest min. grupa wsparcia 
dla dzieci i młodzieży w kryzysie emocjonalnym.  
Prowadzone są również warsztaty dla rodziców.   

4.  zwiększenie 
wolumenu 
usług  

Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania, mające a celu 
podniesienie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych, prowadzenia 
gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego.  

 



 

 

7.1.2   PAKIET „AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” 

Usługa ukierunkowana na wsparcie osób w ich powrocie do zatrudnienia lub poprawę 

sytuacji na rynku pracy. Usługa wpisująca się działania art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy CUS – 

przeciwdziałania bezrobociu oraz pkt 14) reintegracja zawodowa i społeczna, w tym 

usługi zgodne są z interwencją EFS w zakresu: obszaru rynku pracy i w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa. 

Lp. Typ usługi Zakres 

1.  nowa usługa  Program aktywizacji społeczno – zawodowej obejmujący:  
- zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, w tym podnoszenie 
umiejętności poruszania się na rynku pracy (pisanie CV, prezencja, rozmowa 
kwalifikacyjna itp.)  
- zajęcia grupowe trening motywacji  
- szkolenie zawodowe – indywidualnie dobrane, świadczone przez podmiot 
posiadający wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, zgodnie z opracowanym 
dla uczestnika IPD  
- kreowanie wizerunku  
- w wybranych przypadkach staże zawodowe (we współpracy z PUP) . 
Usługa przygotowywana w 2021r; wdrożona do realizacji w 2022r.  

2.  nowa usługa  reintegracja społeczno -zawodowa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, 
wzrokowymi oraz niepełnosprawnością sprzężoną – udział w zajęciach  
e-pracowni . Utworzenie e-pracowni dla osób z niepełnosprawnościami w WTZ 
w Przewozie. W ramach usługi utworzono i wyposażono e -pracownię , 
zakupiono szereg specjalistycznych urządzeń oraz oprogramowanie 
przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, na łączną kwotę 100 000 zł.  

3.  nowa usługa  punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo (poradnictwo 
specjalistyczne psychologiczne, pośrednictwo pracy, doradztwo w zakresie 
zakładania działalności gospodarczej, w tym aktywizacji osób 
niepełnosprawnych, coaching dla osób bezrobotnych)  

 

7.1.3 PAKIET „USŁUG ZDROWOTNYCH” 

Usługi ukierunkowana na zwiększenie dostępu do profilaktyki zdrowotnej i opieki zdrowotnej 

świadczonej w miejscu zamieszkania. Usługa wpisująca się działania art. 2 ust. 1 pkt 1) 

polityki prorodzinnej oraz pkt 5) ustawy CUS – promocji i ochrony zdrowia, w tym usługi 

zgodne są z interwencją EFS w zakresu zdrowia. 

Lp.  Typ usługi  Zakres  

1.  zwiększenie 
wolumenu 
usług  

specjalistyczna opieka długoterminowa . Polega na świadczeniu usług 
opiekuńczych w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej w miejscu 
zamieszkania osoby niesamodzielnej.  

2.  zwiększenie zdalna opieka medyczna – opaski telemedyczne. Zakup 10 opasek 



 

 

wolumenu  
usług  

telemedycznych dla mieszkańców Gminy Kozienice. Zwiększenie wolumenu – 
dotychczas usługa świadczona dla 30 osób. Głównym celem usługi jest 
zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym czy schorowanym, które 
wymagają tego aby być pod stałą obserwacją. W usłudze teleopiekuńczej 
wykorzystywane są opaski telemedyczne wyposażone w specjalny przycisk 
SOS. 

3.  nowa usługa  Zwiększenie dostępu do usług Szkoła Rodzenia – cykl zajęć grupowych z 
psychologiem, pielęgniarką /położną, lekarzem . Usługa przygotowywana w 
2021r. , do realizacji w 2022r.  

 

 

7.1.4 PAKIET „CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNA FAKTYCZNEGO” 

Pakiet usług ukierunkowany na profesjonalizację wsparcia osób o specjalnych potrzebach i 

opiekunów faktycznych. Usługa wpisująca się działania art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy CUS – 

wspierania rodziny i pkt 6) wspierania osób niepełnosprawnych, w tym usługi zgodne są z 

interwencją EFS w zakresu: obszaru rynku pracy i w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa. 

Lp.  Typ usługi  Zakres  

1.  zwiększenie 
wolumenu usług  

Opieka wytchnieniowa świadczona w miejscu zamieszkania. 
Usługa zlecona organizacji pozarządowej. Celem usługi jest 
wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami 
dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.   

2.  zwiększenie 
wolumenu  
usług  

Opieka krótkoterminowa . Usługa polegająca na opiece 
wzmacniającej powrót do niezależności po wyjściu ze szpitala lub 
powrocie do zdrowia po wypadku lub chorobie  

3. nowa usługa 

Edukacyjne Centrum Wsparcia Opiekuna Faktycznego:  
- szkolenia dla opiekunów faktycznych – standaryzacja opieki  
- poradnictwo i szkolenia specjalistyczne, usługi poradnictwa 
specjalistycznego: pielęgniarka, dietetyk, psycholog, prawnik, 
pomoc w poruszaniu się po systemach wsparcia. Usługa zlecona 
organizacji pozarządowej. 
 

5. nowa usługa Integracja społeczna osób starszych przez ofertę wyjść 
aktywizujących i zwiększenie udziału w życiu społecznym i 
kulturalnym.  

 

 

 



 

 

7.2 DZIAŁANIA ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

Organizator społeczności lokalnej to stanowisko pracy w strukturze Centrum Usług 

Społecznych. Pracę na tym stanowisku mogą wykonywać specjaliści mający doświadczenie 

zawodowe w prowadzeniu pracy środowiskowej w ramach różnych jej nurtów, określanych 

jako: animacja społeczna i kulturalna, praca socjalna ze społecznością lokalną czy pedagogika 

środowiskowa. 

Ważnym zadaniem organizatora społeczności lokalnej jest wzmacnianie potencjału gminnej 

wspólnoty samorządowej w zakresie działań o charakterze wolontariackim, 

samopomocowym i sąsiedzkim jako form wsparcia społecznego uzupełniającego usługi 

społeczne świadczone na rzecz mieszkańców przez specjalistów: pracowników socjalnych, 

psychoterapeutów, pedagogów społecznych, asystentów rodziny, asystentów osób 

niepełnosprawnych i przedstawicieli innych profesji i zawodów pomocowych. Dzięki 

zaangażowaniu organizatora społeczności lokalnej takie wsparcie społeczne będzie dostępne 

w centrum usług społecznych w ramach spersonalizowanych pakietów usługowych, które 

ustawodawca określił mianem indywidualnych planów usług społecznych. 

Organizowanie społeczności lokalnej jest jednak czymś więcej niż tylko animacją 

samoorganizacji społecznej w zakresie wspomnianych działań wspierających. Jest inwestycją 

w spójność społeczną, co czyni z Centrum Usług Społecznych nie tylko koordynatora 

lokalnego systemu usługowego, lecz także podmiot więziotwórczy. Można powiedzieć, że 

dzięki OSL działalność usługowa centrum będzie wytwarzać społeczną wartość dodaną 

polegającą na wzmacnianiu i wykorzystywaniu więziotwórczego potencjału społecznego 

zbiorowości terytorialnej. Dzięki temu lokalne społeczności będą się stawać zintegrowanymi 

wspólnotami aktywnych obywateli. 

Organizator Społeczności Lokalnej w CUS w Kozienicach został zatrudniony w ramach 

prowadzonego projektu od czerwca 2021r. Do grudnia 2021roku podejmował działania 

mające na celu integrację środowiska lokalnego, były to min.:  

 

 

 

 



 

L.p. Działanie 

Wskazanie terminu 

i miejsca 

przeprowadzonego 

działania 

Krótki opis sytuacji 

wyjściowej  

przyczyna podjęcia 

inicjatywy 

Adresaci 

działania  

z podaniem 

ilości 

uczestników 

Osiągnięte rezultaty działania 

1. 

,,Wakacyjne inicjatywy”- 
projekt socjalny. Projekt 

zakłada wspólne aktywności 
integrujące grupę, warsztaty 
tematyczne i inne działania, 
wynikające z potrzeb grupy. 

 

13.07.2021- 
14.08.2021/ cykl 10 

spotkań po 2 h/ 
DDSenior+ 
Kozienice 

Świetlica 
środowiskowa 

„Poranek” Świerże 
Górne 

 

Brak miejsc w których 
realizowane byłyby 
działania kulturalne, 
rekreacyjne, poczucie 
nudy, kłopoty w 
kontaktach z 
rówieśnikami. Spędzanie 
przez dzieci i młodzież w 
nieakceptowalny 
społecznie sposób. Niska 
aktywność placówek oraz 
organizacji  znajdujących 
się na terenie wiejskim tj. 
Świerże Górne 

Dzieci i młodzież 
w wieku 7-15 lat 

Łącznie 38 
dzieci 

Pierwsza tego typu inicjatywa angażująca lokalną 
społeczność. Działanie oparte o przeprowadzona diagnozę 
(ankieta wśród dzieci i młodzieży) , opracowano mapę 
zasobów oraz ścisła współprace z partnerami  
i mieszkańcami. Duża aktywność wśród dzieci. Działanie 
dostosowane do ich potrzeb - dzieci miały realny wpływ  
i decyzyjność w wyborze warsztatów, oraz realizacji  
i przygotowaniu. Udało się nawiązać współprace  
i zaangażowanie ze strony Zespół Mazowieckich Parków 
Krajobrazowych,  Dzienny Dom Senior+, Świetlicy 
Środowiskowej w Świerżach Górnych – udostępniono salę, 
sprzęt i narzędzia do pracy w której zrealizowane zostały 
warsztaty. 

2. 

,,Socjalny czwartek” - usługa 
wspierająca, polegająca na 

docieraniu do klienta w 
miejscu zamieszkania, oferta 

skierowana do Seniorów, 
pełniąca funkcję 

informacyjna, pobudzającą 
do podejmowania 

aktywności. 

08.2021-12.2021/ 

1 spotkanie w 
miesiącu/ 2h/ 
DDSenior + w 
Kozienicach 

 

Liczba mieszkańców w 
wieku poprodukcyjnym 
wynosi 7321 osób (4934 
miasto/ 2387 wieś) 
(67,40%/32,6%) 

Brak dostatecznej wiedzy 
na temat dostępnych 
usług na terenie Gminy 
Kozienice. 

Znaczna część 

Seniorzy / udział 
w spotkaniach 

wzięło 16 
mieszkańców. 

Działanie realizowane w ramach pobudzania i aktywizacji 
Seniorów. W odległej perspektywie głównym celem jest 
praca w obszarze partycypacji społecznej – zakończenie 
kariery zawodowej nie powinno oznaczać zaniechania 
aktywności przez osoby starsze, które mogą angażować się 
w działania na rzecz rodziny czy społeczności lokalnych, 
także jako wolontariusze; oraz samodzielnego życia – 
aktywne starzenie się w zdrowiu to niezbędny warunek 
zachowania samodzielności i niezależności przez osoby 
starsze. Dlatego wśród celów znalazło się także 
promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej 



 

 

niesamodzielna, 
uzależniona od pomocy 
osób najbliższych i 
wsparcia 
instytucjonalnego. 

Grupa o niskiej tolerancji 
na zmiany, przywiązana do 
codziennej rutyny. Bariery 
w mobilności 
przestrzennej. 

seniorów. Spotkania odbywały się raz w miesiącu wraz z 
koordynatorem indywidualnych planów oraz zaproszonych 
gości. Pierwszym etapem spotkań było zapoznanie 
Seniorów z możliwościami i zasobami miasta, z których 
Seniorzy mogliby skorzystać, jak również z ze zwiększającą 
się dostępnością usług w ramach CUS.   Ponadto działania 
na rzecz zmiany postaw wobec osób starszych, zwalczanie 
negatywnych stereotypów dotyczących roli i miejsca osób 
starszych w społeczeństwie. W ramach spotkań, jak również 
badań potrzeb tej grupy odbiorców udało się spotkać z 
radną gminy i ustalić wspólne działanie, uzyskać poparcie 
dot. wspólnej inicjatywy na rzecz pomocy w 
przezwyciężeniu barier miejskich. W imieniu mieszkańców 
trwały rozmowy z radna Panią Alicją Kordulą - został 
złożony wniosek do UM dot. postawienia ławeczki na 
przystanku przy ul. Legionów. Seniorzy okazali się bardzo 
skuteczni w swoich działaniach. Na jesieni byli obecni przy 
montażu ławki, jak również mieli możliwość zdecydowania, 
gdzie zostanie postawiona. Działanie to przyczyniło się do 
integracji mieszkańców, przekonali się, że maja realny 
wpływ na zmianę swojego otoczenia. Podejmowane 
inicjatywy przyczyniają się do zadowolenia, pokonania 
barier w przestrzeni miejskiej. Obecnie trwają 
przygotowania do kolejnych min. zorganizowania 
obchodów dnia Sąsiada, jak również zorganizowania 
potańcówki międzypokoleniowej. 

3. 

Streetworking – placówka 
wsparcia w ramach świetlicy 
środowiskowej i 
organizowanej w jej 
strukturach świetlicy 
podwórkowej. Projekt 
zakłada wspólne aktywności 
integrujące grupę, warsztaty 

1.09.2021-

30.06.2023 

/spotkania 
2x2,5h/1tydzień/ 

osiedla miasta 
Kozienice 

Działanie na rzecz 

wyrównywania szans 

dzieci i młodzieży w 

dostępie do edukacji i 

aktywnego uczestnictwa w 

życiu społecznym. 

Przeciwdziałanie 

Dzieci i młodzież 
w wieku 7-15 
lat/ 7 stałych 
uczestników 

Miesiące wrzesień, październik 2021 to pierwszy etap pracy 

Streetworkerów. Jest to etap obecności w środowisku. 

Podczas tego etapu pedagodzy stosują tzw. metodę 

włóczenia się, dzięki której dokonują monitoringu 

potencjalnego miejsca pracy takich jak. Osiedle Energetyk, 

Borki, Pokoju, Centrum jak również tereny Jeziorka 

Kozienickiego. Nasi pedagodzy wzięli udział w  

konsultacjach społecznych wśród mieszkańców, 



 

 

tematyczne i inne działania, 
wynikające z potrzeb grupy. 

patologiom społecznym i 

uzależnieniom, opierające 

się na propagowaniu 

aktywizacji społecznej, 

kulturalnej i sportowej 

oraz promocji zdrowia 

wśród dzieci i młodzieży. 

Szeroko rozumiana 

pedagogika społeczna, w 

tym propagowanie działań 

metodami streetworkingu 

i pracy podwórkowej, czyli 

w bezpośrednim kontakcie 

z podopiecznymi, w ich 

środowisku 

 

osiedlowych sklepów oraz instytucji działających na terenie 

Miasta Kozienice w celu nawiązania współpracy, możliwości 

użyczenia  sali, sprawdzenia dostępnej bezpłatnej oferty 

zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży, możliwości 

skorzystania z dostępnych zajęć, kontakt z Pracownikami 

Socjalnymi poszczególnych terenów, Komendą Powiatową 

Policji w Kozienicach w celu ustalenia miejsc pobytu dzieci 

przebywających bez nadzoru rodziców.  

Instytucje z którymi nawiązano współprace: 

1. Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach 

2. Publiczna Główna Biblioteka w Kozienicach im. 

Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach, Filia nr.7 

„Mediateka”, Filia Osiedle Energetyk, Filia w Nowej 

Wsi, Filia w Świerżach Górnych 

3. Świetlice Środowiskowe działające przy CUS 

Kozienice 

4. Kozienicki Dom Kultury 

5. OPP „Jordanek” w Kozienicach 

6. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu  

7. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

8. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

9. Kozienicka Gospodarka Komunalna  

10. Publiczna Szkoła nr 3 w Kozienicach 



 

 

11. Publiczna Szkoła nr.1 w Kozienicach 

12. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, 

Nadleśnictwo Kozienice 

Okres od 09.2021 do 12.2021 to czas prowadzenia 

pierwszych animacji w środowisku, w miejscach 

przebywania dzieci i młodzieży. Nawiązywanie pierwszych 

kontaktów, prowadzenie rozmów w celu wzbudzenia 

zaufania. W swoich działaniach wychowawcy starają się 

dotrzeć do dzieci i młodzieży, pozostawionych bez opieki 

dorosłych. W miejscach tych wprowadzono działania 

animacyjne, które pozwalają na bezpośredni kontakt, 

poznanie się z rówieśnikami, sprzyjające nawiązaniu 

bliższych relacji co wpływa na integrację w lokalnym 

środowisku Zaproponowane działania to gry karciane i 

podwórkowe, zajęcia sportowe na terenie Jeziora 

Kozienickiego, wspólne wyjścia integrujące grupę, 

pobudzające do aktywności, profilaktyki zdrowia, 

poznawania wartości i zasobów, które ma do zaoferowania 

miasto, pobudzanie do działań na rzecz drugiego człowieka.  

Nasi podopieczni skorzystali z wyjść do:  

1. Parku Linowego znajdującego się na terenie Jeziora 

Kozienickiego,  

2. Restauracji Cafe Mors, 

3.  Zaangażowali się w akcje sprzątania zapomnianych 

grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kozienicach,  

4. Wspólnie z wychowawcami zorganizowali wyjście i 

zabawy integrujące z okazji Halloween,  



 

 

5. Zaangażowali się z zbiórkę środków pieniężnych dla 

podopiecznych Kozienickiego Hospicjum (udział w 

przedświątecznym kiermaszu) 

Dużym sukcesem jest to, że w tak krótkim czasie wrzesień-

grudzień udało nam się stworzyć stałą grupę odbiorców 9 

osób. 

 

4. 

„Bezpieczna Droga do 
Szkoły” - organizacja 
konkursu plastycznego dla 
dzieci. 
Wspólna inicjatywa z KPP w 
Kozienicach-głównego 
organizatora oraz 
wychowawcami Świetlic 
Środowiskowych 
działających przy Centrum 
Usług Społecznych, oraz 
Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie (w wydarzeniu 
udział wzięły instytucje i 
organizacje NGOS działające 
na terenie miasta Kozienice) 

10.09.2021 

godz. 10:00-12:00 

W drodze do szkoły 
dziecko może spotkać 
wiele niebezpiecznych 
sytuacji. Niektóre 
zagrożenia wynikają z 
dużego natężenia ruchu 
drogowego w godzinach 
szczytu, inne są skutkiem 
słabej widoczności, którą 
często dodatkowo 
ograniczają drzewa, 
rusztowania robót 
ulicznych i gęsto 
zaparkowane auta. 
Nierzadko w kluczowych 
miejscach na drodze do 
szkoły brakuje przejść dla 
pieszych, co dodatkowo 
pogarsza sytuację dzieci w 
ruchu drogowym. Dzieci 
reagują na otoczenie 
inaczej niż dorośli, przez 
co często nie potrafią 
właściwie oszacować 
grożącego im 

Dzieci w wieku 
7-9 lat/ liczba 

uczestników ok 
400 

Dzięki wspólnej inicjatywie udało się zintegrować liderów 

placówek wsparcia dziennego, pracowników CUS na rzecz 

środowiska lokalnego, nawiązano współprace z instytucjami 

oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

Gminy Kozienice. 

W akcje zaangażowało się 3 wychowawców z placówek 

wsparcia Dziennego oraz 3 pracowników z Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Dzieci otrzymały wsparcie o charakterze edukacyjnym i 
informacyjnym. Uzyskały wiedzę oraz umiejętności z 
zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, 
uświadomiono uczniom potrzeby poznania zasad 
i przepisów ruchu pieszych i rowerzystów w drodze 
do i ze szkoły. Dzięki zorganizowanemu konkursowi 
plastycznemu dzieci miały okazję wyrazić swoją ekspresje i 
zdolności plastyczne. W konkursie udział wzięło 76 dzieci. 
Każde dziecko biorące udział otrzymało dyplom oraz drobne 
upominki. Dodatkowo 3 dzieci otrzymała wyróżnienie i 
nagrody rzeczowe. 

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/dzieci-na-drodze
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/dzieci-na-drodze


 

 

niebezpieczeństwa. 

5. 

„Jesienne warsztaty 

rodzinne” Potrzeba rozwoju 

oferty kulturalnej, potrzeba 

aktywności rodzin, 

zacieśniania więzi 

rodzinnych, spędzania 

wspólnie czasu wolnego w 

sposób twórczy, aktywności 

integrujące społeczność, 

warsztaty tematyczne 
Zbiórka dyni w dn. 

21.10.-2.11.2021/ 

zaangażowanie 

lokalnej 

społeczności 

 

5.11.2021/14:00-
17:00 / OSP 

Świerże Górne 

Świerże Górne to jedna z 
miejscowości, w których 
mieszka dużo rodzin z 
dziećmi.  Miejscowość 
charakteryzuje się niska 
otwartością na współprace 
oraz niska aktywnością 
społeczna. Istnieje tutaj 
zatem duża potrzeba 
organizacji aktywności 
skierowanych do 
mieszkańców. Działań, 
które pozwolą ciekawie i 
twórczo spędzić czas, będą 
rozwijające i rozbudzą 
zainteresowania, staną się 
impulsem do wspólnych 
rozmów i zacieśniania 
rodzinnych więzi. 
Aktywności, które pomogą 
oderwać się od 
komputera, tableta czy 
telewizora. Bezpłatny 
charakter projektu pozwoli 
na dotarcie do szerokiego 
grona zainteresowanych 
osób. W miejscowości nie 
ma placówki o charakterze 
edukacyjno-kulturalnym, 
która organizowałaby 
aktywności skierowane do 
rodzin czy dzieci. Potrzeba 
wsparcia lokalnych 

Mieszkańcy 

Świerży 

Górnych, dzieci 

w wieku 

przedszkolnym i 

szkolnym 

/ 40 odbiorców 

warsztatów (w 

tym dwoje 

rodziców), ok 15 

osób- młodzieży 

tzw. gapiów – 

którzy chcieli 

tylko zobaczyć i 

ew. wypić 

herbatkę      / 

28 osób 
zaangażowanyc

h w 
przygotowanie i 
przeprowadzeni

e warsztatów 

II Inicjatywa podjęta na terenie Świerże Górne. 

Zaangażowanie lokalnej społeczności włączenie się w 

inicjatywę mieszkańców – podarowanie warzyw i słoiczków- 

głownie mieszkańcy z sąsiednich miejscowości, parafii, OSP, 

Publicznej Biblioteki, pracowników Świetlicy 

Środowiskowej, -KGW z Nowa Wieś, Zespołu Mazowieckich 

Parków Krajobrazowych, animatorów działających przy CUS. 

Kozienice. Zgłosił się jeden wolontariusz. 

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało nam się stworzyć 

kolejna inicjatywę na rzecz mieszkańców. 100 % odbiorców 

wyraziło swoje zadowolenie. 

Plusy: 

Udało się nawiązać nowe kontakty, zintegrowana została 

społeczność z sąsiednimi miejscowościami, 

W warsztatach wzięło udział 3 rodziców, która aktywnie 
włączyła się do aktywizacji dzieci.  Poprzez uczestnictwo w 
procesie decyzyjnym: zyskali poczucie odpowiedzialności, 
wzmocniona została aktywność, co dało poczucie siły i 
sprawczości - rzeczywistego wpływu na organizacje 
wydarzenia. Wolontariusze - otrzymali wsparcie od innych 
członków grupy, dzięki czemu stworzono sprzyjającą 
atmosferę, która przybliżyła do zrealizowania 
wyznaczonego celu. Podjęte ze społecznością działania, 
pokazały mieszkańcom, że razem można zrobić więcej dla 
dobra wsi. Cieszy także wzrost wiedzy i samoświadomości, 
np.  udział w spotkaniach organizacji wydarzenia i 
aranżowania dalszych działań w środowisku 



 

 

liderów, członków 
działającej organizacji w 
zakresie animowania 
lokalnej społeczności, 
pomoc w 
przeprowadzeniu 
wydarzeń lokalnych. 

6. Świąteczne warsztaty - 
Świąteczna Poczta” 
Działanie wspierające, które 
zakłada przygotowanie przez 
podopiecznych placówek 
wsparcia dziennego, 
edukacyjnych, osób 
indywidualnych itp. kartek 
świątecznych i przekazanie 
osobom samotnym z terenu 
Kozienic, korzystającym ze 
wsparcia CUS w Kozienicach 
w formie usług 
opiekuńczych. 

22.11.2021-

10.12.2021/ 

przygotowanie 

kartek przez dzieci i 

młodzież z 

placówek wsparcia 

dziennego, 

edukacyjnych, 

klubów 

młodzieżowych itd. 

 

13.12-22.12.2021 

przekazanie kartek 

świątecznych przez 

opiekunów osobom 

samotnym 

 

Z usług opiekuńczych CUS 

korzysta 49 osób 

miesięcznie-narastająco, a 

77,55.% (38os.) z nich to 

osoby samotne. Liczba 

osób korzystających z 

asystenta osoby 

niepełnosprawnej to 15 

osób, w tym 46,66% (7 

osób) samotnych. W dobie 

cyfryzacji tradycyjna 

świąteczna kartka sprawi 

radość samotnym 

osobom. Ponadto 

zaangażowanie w 

przygotowanie kartek 

przez dzieci i młodzież 

uwrażliwi ich na problemy 

osób starszych dot. 

osamotnienia czy niskich 

kompetencji cyfrowych. 

Akcja ma charakter 

otwarty, adresowana jest 

do dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Kozienice, 

Mieszkańcy 

Gminy Kozienice 

w tym. 

-dzieci i 

młodzież 

-seniorzy 

Samotność i niepewność to emocje jakie na co dzień 

towarzyszą osobom starszym, szczególnie w czasie 

pandemii, gdzie wprowadzono elektroniczną formę 

kontaktu. Taka sytuacja powoduje, że seniorzy jeszcze 

bardziej są narażeni na wykluczenie cyfrowe.  

Celem akcji było przede wszystkim poczucie wsparcia jak 

również podarowanie naszym Seniorom odrobiny radości i 

uśmiechu na twarzy. 

Aktywność mieszkańców przerosła nasze oczekiwania  

• 276 tyle przepięknych kartek z życzeniami 

bożonarodzeniowymi otrzymaliśmy od 

Mieszkańców Gminy Kozienice  

• 292 tyle mieszkańców zaangażowało się w 

przygotowanie i wykonanie  

• 39 tyle Mieszkańców pomagało w dystrybucji 

kartek, aby zdążyć podarować odrobinę radości na 

twarzach Seniorów 

• 331 tyle mieszkańców zaangażowało się w akcje. 

Osoby zaangażowane w akcję to mieszkańcy, w tym całe 

rodziny, dyrektorzy, opiekunowie, instruktorzy, nauczycieli, 

wychowawcy placówek edukacyjnych, wychowawczych, 



 

 

dołączyć może każda 

placówka (edukacyjna, 

opiekuńcza, 

wychowawcza, 

wolontariaty szkolne, 

kluby młodzieżowe, 

pracownie, warsztatowe, 

jak również mieszkańcy 

Gminy Kozienice) 

Dom pomocy Społecznej – 

102 pensjonariuszy 

DDSenior+ - 29 

podopiecznych 

CEL - 176 kartek 
bożonarodzeniowych 

kulturalnych, rodzice a zwłaszcza DZIECI I MŁODZIEŻY którzy 

bardzo entuzjastycznie przystąpili do działania. Widać było 

ogromne zaangażowanie w akcję, otwartość i wrażliwość na 

potrzeby lokalnej społeczności.  

Instytucje zaangażowane akcję 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej  

2. Świetlica Środowiskowa w Kozienicach działająca 

przy PSP NR 1 

3. Świetlica Poranek w Świerżach Górnych 

4. Świetlica Środowiskowa w Kozienicach przy ul. 

Marii Skłodowskiej -Curie 

5. Świetlica środowiskowa działająca przy CUS w 

Janikowie 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kozienicach  

8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 1 w Janikowie  

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Opactwie  

10. Placówka Socjalizacyjna "Panda" w Kozienicach  

11. Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w 

Kozienicach Klub "Koziołka Matołka" działający przy 

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice  

12. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami 

https://www.facebook.com/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Stefana-Czarnieckiego-w-Woli-Chodkowskiej-113751340494734/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Stefana-Czarnieckiego-w-Woli-Chodkowskiej-113751340494734/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/swietlica.srodowiskowa.31?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-w-W%C3%B3lce-Tyrzy%C5%84skiej-108561277234768/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sp3kozienice/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sp3kozienice/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063579943240&__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063579943240&__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/OJKozienice/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OJKozienice/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Biblioteka.Publiczna.Gminy.Kozienice/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Publiczne-Przedszkole-Nr-3-z-Oddzia%C5%82ami-Integracyjnymi-w-Kozienicach-104165968105420/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R


 

 

Integracyjnymi w Kozienicach  

13. Sylabusiowo 

14. pracowników CUS Kozienice przy dostarczaniu 

kartek dla Seniorów: 

15.  Koło Gospodyń Wiejskich w Świerżach Górnych  

16. Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach 

znajdującej się przy ul. Konstytucji 3 Maja,  

17. Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Babeczki z 

pieprzem i solą  

18. Filia Nr5 BPGK w Nowej Wsi  

19. Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich 

20. Filia nr 7 BPGK  

21. DDSenior+ 

Nawiązana została współpraca z instytucjami, organizacjami 

i przedstawicielami wszystkich sfer działalności, w celu 

animowania działań mających na celu aktywizowanie 

wybranych społeczności lokalnych, co też udało się 

osiągnąć. 

Stworzenia sieci partnerstw lokalnych oraz grup współpracy 
poszerza możliwości działania. Stworzenie miejsc i 
organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży umożliwiła 
realizację wykonania celu – kartek świątecznych oraz ich 
dostarczenia. Organizowanie stosownej pomocy dla seniora 
przyczyniło się do integracji ze środowiskiem lokalnym, 
uwrażliwieniem na potrzeby osób starszych, dostrzeżenia 
problemu jakim jest wykluczenie cyfrowe osób starszych, 
czy brak kontaktów społecznych z środowiskiem 

https://www.facebook.com/Publiczne-Przedszkole-Nr-3-z-Oddzia%C5%82ami-Integracyjnymi-w-Kozienicach-104165968105420/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Sylabusiowo-104226127897683/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kozienicecus?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-w-%C5%9Awier%C5%BCach-G%C3%B3rnych-1418727161603867/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KGWwNowejWsi/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KGWwNowejWsi/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/filianr5/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Filia-nr-4-w-Holendrach-Piotrkowskich-512050518864967/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FiliaSwierze/?__cft__%5b0%5d=AZXQbJiXsHhxDnsUwWJJZA3Si_OSKottmKkwBunGmzB5jqep-PPtFqAnE-O97BQOoCLRLQVcLSj9YhoQqhy7_f6JM6LSbR0DQrH37FNThZcd6yoKD4tYbzBYCv0PluaBD0c&__tn__=kK-R


 

 

społecznym – dodatkowo pogłębiony pandemią 

7. Wolontariat akcyjny 
„Kreatywne warsztaty 
kartek 
bożonarodzeniowych” w 
ramach wolontariatu 
pracowniczego, co daje 
szansę na stworzenie 
przestrzeni umożliwiających 
podejmowanie wspólnego 
działania dla dobra innych 
ludzi lub szerzej otoczenia, a 
także podniesienie 
wrażliwości. Przygotowanie 
50 kartek oraz rękodzieła 
artystycznego, które 
zostanie przeznaczone na 
akcje charytatywną dla 
Kozienickiego Hospicjum. 
 

26.11.2021/ 4h, 

29.11.2021/4h/ 

Sala Konferencyjna 

w CUS 

 

Pobudzanie i angażowanie 

pracowników Centrum 

Usług Społecznych do 

działania na rzecz 

społeczności lokalnej. 

Spędzanie wspólnie czasu 

w sposób twórczy, 

aktywności integrujące 

pracowników, warsztaty 

tematyczne.  

Tzw. wolontariat czasu, 
polega głównie na 
„świadczeniu” pracy 
fizycznej, niejako - 
ofiarowaniu 
„dodatkowych rąk do 
pracy”. Pracownicy na 
rzecz potrzebujących 
świadczyć będą usługi na 
rzecz działających na 
terenie Gminy Kozienice 
organizacji, instytucji, osób 
prywatnych 

Mieszkańcy 
Gminy Kozienice 

– pracownicy 
CUS/50 osób/ 
Cel 50 kartek 

bożonarodzenio
wych z 

przeznaczeniem 
na Kiermasz 
świąteczny 

W warsztatach udział wzięło 21 osób. 

Przygotowanych zostało 78 kartek bożonarodzeniowych. 

Dodatkowo nasi pracownicy wykazali się ogromnym 

zaangażowaniem, powstały również piękne filcowe ozdoby. 

Udało nam się wspólnie spędzić bardzo aktywnie i twórczo 

czas. Pracownicy chętnie przynosili własne materiały i 

narzędzia do tworzenia rękodzieła artystycznego.  

Wykazali się umiejętnością współpracy w grupie, obdarzyli 

się pozytywną energia, entuzjazm udzielił się każdemu. 

Co niektórzy pomimo braku jak twierdzili zdolności 

plastycznych – spróbowali i odkryli w sobie nowe talenty – 

dzięki czemu udało się przełamać schematy myślowe, 

przyczyniające się do braku otwartości na to co nowe i 

nieznane. Jeszcze inni nawiązali wspólny dialog, pomimo 

niezbyt dobrych relacji personalnych. 

Warsztaty pozytywnie wpływają na rozwój wrażliwości 

społecznej, integruje wokół słusznych spraw, co daje 

również poczucie zadowolenia z pracy w firmie.  

8. Udział wolontariuszek 

placówki podwórkowej, 

Streetworkerów, w 

przedświątecznym 

kiermaszu z Kozienickim 

Hospicjum – „Słodka 

Niedziela”. Przygotowanie 

stoiska z rękodziełem 

5.12.2021/ 7:00-

13:00/   

Parafia 
Rzymskokatolicka 
Świętego Krzyża w 

Kozienicach. 

Uwrażliwienie dzieci i 

młodzieży na potrzeby 

osób starszych. Problemy 

spożywania alkoholu i 

innych środków 

psychoaktywnych przez 

dzieci i młodzież jako 

forma uatrakcyjnienia 

Mieszkańcy 
Gminy Kozienice 

Dzieci i 
Młodzież. 

Włączenie dzieci i młodzieży do działań o charakterze 

wolontariackim. Pokazanie, iż wolontariat można traktować 

jako sposób na nabywanie doświadczenia oraz jako 

możliwości spędzania wolnego czasu w ciekawy sposób. 

Angażowanie młodzieży w działalność charytatywną, 

wspieraniu osób w trudnej sytuacji życiowej, seniorów 

oraz niepełnosprawnych okazał się świetnym pomysłem. 

Uczestniczki, nasze wolontariuszki z świetlicy 

https://www.parafia-kozienice.pl/
https://www.parafia-kozienice.pl/
https://www.parafia-kozienice.pl/
https://www.parafia-kozienice.pl/
https://www.parafia-kozienice.pl/


 

 

artystycznym, które zostanie 

przeznaczone na zakup 

sprzętu medycznego dla 

podopiecznych Hospicjum.   

 

 spędzania czasu wolnego.  

Brak wyraźnie 

oznaczonych 

zewnętrznych 

autorytetów. 

Grupa szukająca swojego 

miejsca w przestrzeni 

publicznej. 

Izolacja społeczna, 
komunikowanie się za 
pomocą social mediów, 
brak kontaktów 
społecznych, stosunkowo 
niska umiejętność 
budowania więzi i 
trwałych relacji w realnej 
rzeczywistości. 

środowiskowej były bardzo zadowolone i dumne, że mogą 

wesprzeć i pomóc innym osobom. Udało im się nawiązać 

nowe znajomości, okazało się ze osoby, które spotkały są im 

znane z środowiska szkolnego – co zmieniło ich punkt 

widzenia.  Pomimo niesprzyjającej pogody, minusowych 

temperatur wytrwały do samego końca.  

 



POTRZEBY I KIERUNKI POMOCY W 2022 ROKU 

W 2022 roku Centrum usług Społecznych w Kozienicach planuje skupiać swoją aktywność m.in. na:  

— intensywnym wdrażaniu i rozwijaniu, w obliczu nadal obowiązującego reżimu sanitarnego, 

rozwiązań nakierowanych na podnoszenie - zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa - 

jakości świadczonych usług dla mieszkańców, świadczenia w odpowiednich warunkach sprawnej 

obsługi oraz zapewnienie niezbędnych informacji mieszkańcom Gminy Kozienice korzystających ze 

wsparcia CUS. 

— skutecznym wykorzystywaniu zewnętrznych źródeł finansowania w celu intensyfikacji oddziaływa 

CUS, skierowanych w pierwszej kolejności na wsparcie osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej 

(ze szczególnym uwzględnieniem środków zewnętrznych, w tym unijnych i ministerialnych), w tym 

poprzez realizację różnorodnych projektów i programów nakierowanych na aktywizację społeczną 

mieszkańców Gminy Kozienice, wspierania osób z niepełnosprawnościami, seniorów;  

— wzmacnianiu aktywnej polityki senioralnej (wzbogacaniu i rozszerzaniu oferty wsparcia dla 

seniorów, w tym we współpracy z partnerami wśród instytucji i organizacji);  

— efektywnym, sprawnym dokończeniu operacji przekazywania realizacji zadań dot. obsługi 

rządowego programu 500+ do ZUS;  

— dalszym pogłębianiu współpracy z partnerami zewnętrznymi, m.in. w obszarze pomocy osobom w 

wieku senioralnym, pomocy osobom niesamodzielnym, w obszarze wspierania rodziny, wsparcia 

osób z niepełnosprawnościami, aktywizowania bezrobotnych, w tym przy wykorzystaniu środków w 

ramach prowadzonego projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji 

i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”. 

— pogłębianiu profesjonalizacji oferty wysokospecjalistycznego indywidualnego wsparcia dla 

mieszkańców gminy Kozienice poprzez m.in. poszerzanie i rozwijanie realizowanych usług (m.in. 

asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mediacji, organizacji społeczności lokalnej, opieki 

wytchnieniowej);  

— stałym wzmacnianiu systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego, we współpracy z 

przedstawicielami społeczności, organizacjami i instytucjami, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby  

i zasoby poszczególnych grup społecznych czy społeczności lokalnych;  

 

        Ewa Wysocka 

p.o. Dyrektora Centrum 

                                                                                                          Usług Społecznych w Kozienicach    


