
 

 

 

Propozycja działań wspierających zaplanowana do realizacji przez Centrum Usług Społecznych w Kozienicach w ramach wdrażania organizowania 

społeczności lokalnej w Gminie Kozienice: 

 

Rodzaj działania i ramowy 

termin realizacji 

Sposób realizacji  

Budowanie wspólnoty lokalnej  

 

III kw 2021 – II kw 2023  

Kampania ukierunkowana na budowanie więzi i tożsamości lokalnej, prezentująca korzyści wynikające z podejmowania aktywności na 

rzecz najbliższego otoczenia. Kampania ukierunkowana do wszystkich mieszkańców gminy Kozienice. Wykorzystywane narzędzia: cykl 

plakatów i filmików z liderami lokalnymi upublicznianych na stronie internetowej CUS, Gminy Kozienice oraz innych jednostek 

organizacyjnych gminy i organizacji pozarządowych, w mediach społecznościowych, dystrybucja papierowa na tablice ogłoszeń do sołectw 

i rad osiedli, patronaty lokalnych mediów. Zakres działania obejmuje: 

- praca nad hasłem kampanii i zawartością merytoryczną plakatów i filmików, ukazująca korzyści społeczne angażowania się i współpracy 

na rzecz najbliższego sąsiedztwa, prezentująca różne formy zaangażowania i grupy mieszkańców – międzysektorowy zespół, w który 

zaangażowani zostaną pracownicy CUS, UM w Kozienicach, KDK, przedstawiciele organizacji pozarządowych; 

- praca nad składem graficznym materiałów, nagraniem i montażem filmików, 

- prowadzenie kampanii – promocja nowego plakatu w cyklu 1 szt./m-c, promocja filmików, współpraca z mediami; 

- monitoring i ewaluacja kampanii 

- ewentualna aktualizacja, rozszerzenie / uzupełnienie treści plakatów i cykliczne powtarzanie kampanii. 

Organizacja wydarzeń 

lokalnych w ramach pracy 

podwórkowej z młodzieżą 

 

III kw 2021, III kw 2022 

Działanie organizowane w ramach świetlicy środowiskowej i organizowanej w jej strukturach świetlicy podwórkowej. Działanie 

ukierunkowane na organizowanie grup dzieci i młodzieży spędzających czas wolny na ulicy, osiedlach i włączania ich do różnych działań 

mających na celu edukowanie ich w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego w ramach wakacji w mieście. Kluczowymi obszarami 

pracy podwórkowej i organizowanych wydarzeń lokalnych będą: Jezioro Kozienickie, os. Centrum, os. Pokoju, os. Głowaczowska, os. Borki.  

Działanie realizowane będzie przez Organizatora we współpracy z placówką opiekuńczą i streetworkerem a także z innymi jednostkami 

organizacyjnymi gminy, tj. KCRiS, KDK, OPP Ogród Jordanowski. Idea organizacji wydarzeń opierać będzie się na następujących zasadach: 



wykorzystaniu oddolnych pomysłów i propozycji młodzieży, przygotowaniu, organizacji wydarzenia w oparciu o zespoły organizatorów- 

wolontariuszy i wspólnie przygotowany plan działania, aktywne włączenie młodzieży w działania fundrisingowe. Organizacja wydarzeń 

lokalnych dla młodzieży wpisana będzie w program pracy podwórkowej. 

Punkt Informacji Obywatelskiej 

(punkt informacyjno – 

konsultacyjny) 

 

od III kw 2021 – w sposób ciągły 

modyfikując zakres do 

aktualnie pojawiających się 

potrzeb  

Działanie skoncentrowane na podnoszeniu wiedzy i świadomości mieszkańców na temat świadczonych usług, sposobów rozwiązywania 

problemów, prowadzonych grup i aktywności. Idea punktu polegać będzie na dyżurach pracowników CUS i innych instytucji, zatrudnionych 

specjalistów  oraz wolontariuszy (np. przedstawicieli grup działających w ramach CUS). Porady świadczone będę bezpłatnie. Przedmiotem 

działalności punktu będą kwestie związane  z działalnością obywatelską, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (np. wypełnianiu 

wniosków, redagowaniu pism, informowanie o procedurach), poradnictwo związane z usługami świadczonymi, np. kwestii opiekuńczo – 

wychowawczych, uzależnień, itp.   Ważnym elementem działania jest elastyczność przejawiająca się w dostosowywaniu planu dyżuru do 

potrzeb i zainteresowania mieszkańców. Działalność punktu będzie zintegrowana z platformą cyfrową i aplikacją dla mieszkańców. 

Zakres działania obejmuje: 

− przygotowanie planu działania,  

− prowadzenie kampanii informacyjnej, 

− organizacja planu dyżurów w układzie miesięcznym i ich systematyczna aktualizacja, 

− prowadzenie punktu i monitoring udzielanych porad.   

Aplikacja dla mieszkańców – 

multimedialny informator 

miejski  

 

od III kw 2021 - w sposób ciągły 

modyfikując zakres do 

aktualnie pojawiających się 

potrzeb 

Działanie obejmuje wykorzystywanie aplikacji internetowej, zintegrowanej w platformę cyfrową CUS, jako kanału do komunikacji, edukacji 

i informowania mieszkańców o możliwych sposobach rozwiązania danego problemu społecznego, potrzeby, ryzyka na terenie gminy 

Kozienice, przez usługodawców sektora publicznego, pozarządowego oraz prywatnych. Zakres funkcjonalności aplikacji obejmować będzie: 

 

Rodzaj działania i ramowy 

termin realizacji  

Sposób realizacji  

Grupa edukacyjna w zakresie 

wolontariatu 

Grupa powołana na rzecz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w zakresie animowania i prowadzenia wolontariatu w szkołach 

działających na terenie gminy Kozienice. Działanie ma charakter komplementarny wobec planowanych działań inicjujących kluby 



 

IV kw. 2021  

  

wolontariatu w szkołach. Ma za zadanie wzmocnić wiedzę wychowawców w zakresie zasad i metod tworzenia wolontariatu w szkołach. 

Na spotkania grupy zapraszani zostaną również przedstawiciele lokalnych  Stowarzyszeń np.  Hospicjum im. Sł. B. Matki Kazimiery 

Gruszczyńskiej, którzy będą liderami zmiany społecznej. W ramach działania przewidziano: 

- organizacja spotkania inicjującego powołanie grupy, ustalenie przewodnictwa oraz zasad i terminów spotkań oraz wybór kluczowych 

tematów wiodących,  

- organizacja spotkań zgodnie  z przyjętymi zasadami, 

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie wdrażanych równolegle działań w szkołach, 

- zapraszanie w zależności o potrzeb i tematyki spotkań specjalistów, np. w zakresie komunikacji, animacji lokalnej,  

- nawiązanie współpracy z wolontariatem studenckim, innymi klubami wolontariatu integrującymi młodzież. 

Grupa edukacyjna dla 

lokalnych liderów  

 

IV kw 2021,  II kw 2022, II kw 

2023  

Cykl spotkań edukacyjnych dla lokalnych liderów, np. sołtysów, rad osiedlowych, członków organizacji pozarządowych poświęconych 

edukacji w zakresie metod włączania mieszkańców w lokalne działania, w grupach od 10 do 20 os. Działanie przewiduje: 

- opracowanie programu edukacyjnego obejmującego maks. pięć spotkań; 

- kampanię informacyjną promującą grupę edukacyjną dla lokalnych liderów, skierowanie indywidualnych zaproszeń na spotkanie do 

sołtysów, rad osiedlowych itd.; 

-  organizacja spotkania inicjującego powołanie grupy, przedstawienie programu edukacyjnego; 

- organizacja spotkań zgodnie z przyjętymi zasadami, 

- organizacja spotkania podsumowującego w formie wydarzenia integracyjnego, z uroczystym wręczeniem dyplomów, ustalenie form 

współpracy z Centrum Usług Społecznych. 

Grupa samopomocowa dla 

rodziców i opiekunów dzieci z 

problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi 

 

od III kw 2021 - w sposób 

ciągły modyfikując zakres do 

Spotkania rodziców i opiekunów dzieci młodzieży, posiadających problemy opiekuńczo – wychowawcze, korzystające z usług 

społecznych świadczonych w ramach „Akademii Rodziny”. Celem grupy jest budowanie relacji wsparcia  psychologicznego rodziców i 

opiekunów posiadających problemy wychowawcze oraz wymiana doświadczeń i budowanie umiejętności rozwiązywania problemów. 

Rolą grupy będzie powolne budowanie sieci wsparcia w formie rodzin wspierających, które polegać będzie przede wszystkim na 

zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa i wiary we własne możliwości i umiejętności rodzicielskie, pomocy w rozwiązywaniu sporów, 

konfliktów rodzinnych, budowaniu relacji i kosztowaniu ról i postaw społecznych w rodzinie.  

Działanie przewiduje proces budowania grupy w następującym zakresie: 



aktualnie pojawiających się 

potrzeb 

- definiowanie kluczowych problemów grupy – polegające na wykorzystaniu wniosków z diagnozy do pogłębienia badania problemów, 

potencjału, motywacji grupy rodziców i opiekunów; etap ten jest rozciągnięty w czasie, wymaga zaangażowania pracowników CUS 

(koordynatorów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, specjalistów oferujących poradnictwo dla rodzin) a także pedagogów 

szkolnych czy pracowników PP-P i PCPR. Dodatkowo rozpoznanie problemy będzie miało miejsce w miarę rozwijania się i korzystania z 

usług świadczonych w ramach „Akademii Rodziny” 

- opracowanie szczegółowego planu tworzenia grupy zawierającego m.in. cele, skład grupy, rodzaj członkostwa, sposoby działania, 

miejsce działania, harmonogram, budżet, sposób monitorowania; wstępnie poczynione założenia to, iż grupa obejmować będzie maks. 

12 os. i jednocześnie zakłada pracę grupową oraz pracę indywidualną rodziców i opiekunów z rodzinami wspierającymi, 

- wdrożenie działania, które obejmować będzie następujące elementy: rekrutację uczestników i przeprowadzenie wstępnych rozmów z 

kandydatami,  

- organizacja spotkania inauguracyjnego ( w tym zapoznanie z rodzinami wspierającymi) 

Rola rodzin wspierających będzie pomoc dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci w formie doradztwa 

w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny czy racjonalnego gospodarowania posiadanymi 

środkami.  

Grupa samopomocy dla 

opiekunów faktycznych  

 

od III kw 2021 - w sposób 

ciągły modyfikując zakres do 

aktualnie pojawiających się 

potrzeb 

Grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych (maks. 12 osób) , jako element uzupełniający usługę Akademii opiekuna. Celem grupy jest 

budowanie relacji wsparcia  psychologicznego opiekunów faktycznych oraz praktycznego wsparcia organizacyjnego i materialnego 

członków grupy.   

Działanie przewiduje proces budowania grupy w następującym zakresie: 

- definiowanie kluczowych problemów grupy –wykorzystanie wniosków z diagnozy do pogłębienia badania problemów, potencjału 

opiekunów faktycznych dokonywane we współpracy z pracownikami CUS, WTZ  oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych 

(Stowarzyszenie Hospicjum im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej  oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin „Sami Sobie”),  

- opracowanie szczegółowego planu tworzenia grupy zawierającego m.in. cele, skład grupy, rodzaj członkostwa, sposoby działania, 

miejsce działania, harmonogram, budżet, sposób monitorowania,  

- wdrożenie działania, które obejmować będzie następujące elementy: rekrutację uczestników i przeprowadzenie wstępnych rozmów z 

kandydatami,  

- organizacja spotkań. 



 

Klub seniora w Swierżach 

Górnych  

 

od III kw 2021 - w sposób 

ciągły modyfikując zakres do 

aktualnie pojawiających się 

potrzeb 

Działanie ukierunkowane na aktywizację grupy seniorów zamieszkujących obszary wiejskie gminy Kozienice. Lokalizacja klubu na terenie 

wiejskim, w największym sołectwie ( 1314 mieszkańców), zapewni zwiększenie dostępu tej formy mieszkańcom wsi. Celem działania jest 

przełamywanie izolacji i samotności osób starszych, ich aktywizacja i integracja. W ramach klubo prowadzone będą kółka 

zainteresowań, zajęcia ruchowe.  Działanie zakłada: 

- przygotowanie (dostosowanie i wyposażenie) pomieszczeń na klub seniora, 

- przygotowanie planu działania świetlicy, 

- organizacja zaplecza opiekunów i animatorów,  

- przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej  

- rekrutacja uczestników 

- organizacja zajęć klubowych. 

Ideą przewodnią zajęć klubowych będzie otwarta postawa animatora do dostosowywania oferty zajęć do zgłaszanych potrzeb 

uczestników, promowanie zgłaszania przez klubowiczów inicjatyw i propozycji zajęć a także stałe aktywne włączenie uczestników do 

organizacji zajęć.    

Grupy edukacyjne – 

psychoedukacja rodziców i 

opiekunów  

 

od III kw 2021 - w sposób 

ciągły modyfikując zakres do 

aktualnie pojawiających się 

potrzeb 

Działanie dedykowane dla rodziców i prawnych opiekunów posiadających problemy wychowawczo – opiekuńcze, kryzys roli społecznej 

ojca, matki. Działanie polegać będzie na organizacji grupowych pogadanek ze specjalistami (przede wszystkim psycholog, terapeuta, 

pedagog specjalny) poświęconych tematyce związanej np. z wychowaniem, agresją w rodzinie, uzależnieniom/ Organizator w zakresie 

tematyki spotkań współpracował będzie z koordynatorami IPUS, specjalistami świadczącymi usługi w Punkcie konsultacyjnym, zespołem 

interdyscyplinarnym, tak by tematyka dostosowana była do aktualnie zgłaszanych potrzeb.  

Grupy edukacyjne Szkoła dla 

rodziców  

 

Działanie polegać będzie na organizacji programu warsztatów psychologiczno – pedagogicznych,  dedykowanego rodzicom / opiekunom 

prawnym dzieci w wieku szkoły podstawowej, Program przewiduje 7-8 spotkań organizowanych w grupach do 15 osób. Warsztaty 

obejmować będą zagadnienie związane z budowaniem relacji i skutecznej komunikacji z dzieckiem. Program stanowił będzie wsparcie w 

zakresie pełnienia roli rodzica oraz wzmacniał umiejętność radzenia radzeniu sobie w codziennych kontaktach 



I kw 2022 do II kw 2022, I kw 

2023 do II kw 2023 

z dziećmi. Realizacja działania obejmuje: 

- przygotowanie planu 

- promocję działania  

- rekrutację uczestników 

- realizacje wsparcia  

- podsumowanie i wnioski  

 

 

 

 

Rodzaj działania  Sposób realizacji  

Wolontariat dzieci i młodzieży 

– sieć Kół Wolontariatu w 

szkołach   

 

od I kw 2022 - w sposób ciągły 

modyfikując zakres do 

aktualnie pojawiających się 

potrzeb 

Działanie ukierunkowane na edukację i społeczną aktywizację dzieci i młodzieży prowadzącą do wzmocnienia kompetencji społecznych, 

mobilizowania do działania, budowania poczucia odpowiedzialności. Działanie będzie realizowane w powiązaniu do grupy edukacyjnej 

opiekunów klubów wolontariatu. Główne obszary działań wolontariatu młodzieżowego skupione będą na angażowaniu w inicjatywy 

skupione wokół życia szkoły. Dodatkowo w ramach budowanie sieci klubów wolontariatu organizowane będą wspólne inicjatywy 

ukierunkowane na angażowanie młodzieży w pomoc osobom starszym i samotnym, działalność kulturalną na terenie gminy. 

Wolontariat na rzecz 

aktywizacji zawodowej 

młodych mieszkańców 

 

Działanie ukierunkowane na budowanie wolontariatu edukacyjnego, skupionego wokół idei niesienia pomocy i edukacji wyrównującej 

szanse edukacyjne młodzieży zaniedbującej obowiązek szkolny czy obowiązek nauki. Działanie organizowane jako wspierające usługę 

społeczną w zakresie aktywizacji  zawodowej. Wolontariat organizowany przez Organizatora we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną 

„Przystanek Kozienice” oraz szkołami, radami osiedli. Działanie przewiduje utworzenie sieci wolontariuszy edukacyjnych z różnych 

przedmiotów i dziedzin, pomagających uczestnikom programu aktywizacji zawodowej w nadrabianiu, wyrównywaniu braków 

edukacyjnych. 



od I kw 2022 - w sposób ciągły 

modyfikując zakres do 

aktualnie pojawiających się 

potrzeb 

Działanie opierać będzie się na: 

- stałym monitorowani potrzeb edukacyjnych, 

- prowadzeniu kampanii informacyjno – promocyjnej idei wolontariatu edukacyjnego, 

- budowaniu sieci wolontariuszy i pośredniczeniu w świadczeniu wsparcia ( w tym podpisywaniu umów i opieki formalno – prawnej nad 

wolontariatem), 

- prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych dla wolontariuszy  

  

 


