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1. NAZWA I CEL PROGRAMU 

 
1) Nazwa programu: Model Usług Społecznych w G

2) Cel programu: Zwiększenie dostępności do zintegrowanego systemu usług społecznych 
odpowiadającego na identyfikowane potrzeby mieszkańców Gminy Bełżyce. 

Program Usług Społecznych 
usług społecznych w gminie Bełżyce”  finansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dl
gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozw
lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program Usług Społecznych na terenie Gminy Bełżyce  będzie realizowany w okresie: 
od 1 lipca 2021 r. do 30 września
 

Gmina Bełżyce zobowiązuje się do kontynuacji  działania CUS i utrzymania oferty 
usług społecznych w okresie co najmniej 3 lat od zakończenia realizacji projektu. 
Liczba miejsc świadczenia usług społecznych może ulec
trwałości tylko, gdy wynika to z analizy potrzeb mieszkańców. 
 

3. OPIS POTRZEB UZASADNIAJĄCYCH REALIZACJĘ PROGRAMU

Realizacja Programu Usług 
potencjału wspólnoty samorządowej w 
wniosków i rekomendacji przeprowadzonej na terenie Gminy Bełżyce zgodnie z art. 21 
ustawy z dnia 19 lipcao realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
diagnozy  potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społeczny

W związku powyższym należy wskazać, iż identyfikuje się kluczowe potrzeby mieszkańców 
Gminy Bełżyce w zakresie usług społecznych i ich koordynacji przy p
Społecznych, które będzie realizatorem Programu Usług Społecznych. 

Ten nowy typ instytucji na  
zadania w formule    tzw.  ,,
mieszkańcom  wszystkich  usług   i świadczeń   o charakterze  społecznym  w jednej  
instytucji  w  sposób  kompleksowy  i przede
Społecznych ma być miejscem, w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i 
sytuację społeczną, otrzyma wsparcie w sposób z
miarę”.  

1. NAZWA I CEL PROGRAMU  

Model Usług Społecznych w Gminie Bełżyce. 

Zwiększenie dostępności do zintegrowanego systemu usług społecznych 
odpowiadającego na identyfikowane potrzeby mieszkańców Gminy Bełżyce. 

Program Usług Społecznych  jest uchwalany  w związku z realizacją projektu
usług społecznych w gminie Bełżyce”  finansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

j; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dl
ziałanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

Program Usług Społecznych na terenie Gminy Bełżyce  będzie realizowany w okresie: 
1 lipca 2021 r. do 30 września 2023 r.  

Gmina Bełżyce zobowiązuje się do kontynuacji  działania CUS i utrzymania oferty 
usług społecznych w okresie co najmniej 3 lat od zakończenia realizacji projektu. 
Liczba miejsc świadczenia usług społecznych może ulec zmniejszeniu w okresie 
trwałości tylko, gdy wynika to z analizy potrzeb mieszkańców.  

ADNIAJĄCYCH REALIZACJĘ PROGRAMU

 Społecznych wynika z  wniosków z rozeznania potrzeb i 
potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz 
wniosków i rekomendacji przeprowadzonej na terenie Gminy Bełżyce zgodnie z art. 21 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
diagnozy  potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społeczny

W związku powyższym należy wskazać, iż identyfikuje się kluczowe potrzeby mieszkańców 
Gminy Bełżyce w zakresie usług społecznych i ich koordynacji przy pomocy Centrum Usł

, które będzie realizatorem Programu Usług Społecznych.  

 mapie  zasobów Gminy Bełżyce  będzie  realizował swo
zadania w formule    tzw.  ,,jednego okienka”  poprzez   umożliwienie załatwienia 

wszystkich  usług   i świadczeń   o charakterze  społecznym  w jednej  
instytucji  w  sposób  kompleksowy  i przede wszystkim  profesjonalny. 

ma być miejscem, w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i 
ą, otrzyma wsparcie w sposób zindywidualizowany  tzw. usługi „szyte na 
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Zwiększenie dostępności do zintegrowanego systemu usług społecznych 
odpowiadającego na identyfikowane potrzeby mieszkańców Gminy Bełżyce.  

w związku z realizacją projektu„Nowa jakość 
usług społecznych w gminie Bełżyce”  finansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

j; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
j usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Program Usług Społecznych na terenie Gminy Bełżyce  będzie realizowany w okresie:  

Gmina Bełżyce zobowiązuje się do kontynuacji  działania CUS i utrzymania oferty 
usług społecznych w okresie co najmniej 3 lat od zakończenia realizacji projektu. 

zmniejszeniu w okresie 

ADNIAJĄCYCH REALIZACJĘ PROGRAMU 

wniosków z rozeznania potrzeb i 
kresie usług społecznych oraz  opracowanych  

wniosków i rekomendacji przeprowadzonej na terenie Gminy Bełżyce zgodnie z art. 21 
realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 

diagnozy  potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych.  

W związku powyższym należy wskazać, iż identyfikuje się kluczowe potrzeby mieszkańców 
omocy Centrum Usług 

Gminy Bełżyce  będzie  realizował swoje 
umożliwienie załatwienia 

wszystkich  usług   i świadczeń   o charakterze  społecznym  w jednej  
ystkim  profesjonalny. Centrum Usług 

ma być miejscem, w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i 
tzw. usługi „szyte na 



 

 

 

Budowanie kompleksowej oferty w sferze usług społecznych z
mieszkańców gminy Bełżyce 
trafniejszą i bardziej kompleksową odpowiedź na rosnące i zmieniające się potrzeby 
mieszkańców nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku 
klasycznej świadczeń pomocy społecznej.

Kluczowym elementem do rozwoju 
są  działania adresowane do całych społeczności lokalnych, a ukierunkowane na integrację 
mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej
charakterze samopomocowym i 
mieszkańców. 

Z przeprowadzonej diagnozy  potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w 
zakresie usług społecznych

Wniosek nr 1 

Rekomendacje:  

 

 

Rekomendacje: 

Pomimo funkcjonowania Poradni 
przez nią usług w zakresie m.in. diagnozy i terapii psychologicznej mieszkańcy zgłaszają 
potrzebę rozbudowania tego typu usług i zwiększenia dostępności do nich. Obecny czas 
oczekiwania na wizytę u spe
logopedy 1 miesiąc, do psychologa 4 

Rekomenduje się aby jednym z działań CUS było utworzenie miejsca z kompleksowym 
dostępem do usług wysoko wykwalifikowanych specjalistów takich ja
rodziny, terapeuta uzależnień, logopeda, dietetyk, mediator.

Wniosek nr 2 

 

 

 

Rekomendacje: 

Jak akcentowano, analiza sytuacji rodzin wykazała iż dużym utrudnieniem jest brak 
placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy Bełżyce oraz niskie kompetencje 

Istotny jest rozwój specjalistycznego poradni
i terapeutyczna dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz dostęp do mediatora, 

Podejmowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych zmierza
kompetencji  rodzicielskich 

Budowanie kompleksowej oferty w sferze usług społecznych zwiększy 
gminy Bełżyce do tego rodzaju usług, a samorządowi gminnemu

trafniejszą i bardziej kompleksową odpowiedź na rosnące i zmieniające się potrzeby 
mieszkańców nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku 
klasycznej świadczeń pomocy społecznej. 

do rozwoju usług społecznych na poziomie gminy Bełżyce,                                   
działania adresowane do całych społeczności lokalnych, a ukierunkowane na integrację 

mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej w tym  działania wspierające o 
terze samopomocowym i wolontaryjnym, prowadzone i inspirowane 

przeprowadzonej diagnozy  potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w 
zakresie usług społecznych wynikają poniższe wnioski  i rekomendacje:

Pomimo funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach i świadczenia 
przez nią usług w zakresie m.in. diagnozy i terapii psychologicznej mieszkańcy zgłaszają 
potrzebę rozbudowania tego typu usług i zwiększenia dostępności do nich. Obecny czas 
oczekiwania na wizytę u specjalisty w wyżej wymienionej placówce jest bardzo długi: do 
logopedy 1 miesiąc, do psychologa 4 – 5 miesięcy.  

Rekomenduje się aby jednym z działań CUS było utworzenie miejsca z kompleksowym 
dostępem do usług wysoko wykwalifikowanych specjalistów takich jak psycholog, terapeuta 
rodziny, terapeuta uzależnień, logopeda, dietetyk, mediator. 

Jak akcentowano, analiza sytuacji rodzin wykazała iż dużym utrudnieniem jest brak 
wychowawczych na terenie gminy Bełżyce oraz niskie kompetencje 

specjalistycznego poradnictwa typu pomoc psychologiczna                        
terapeutyczna dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz dostęp do mediatora, 

logopedy, dietetyka. 

Podejmowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych zmierzających do wzrostu 
rodzicielskich – tworzenie klubów rodzica, dostęp do żłobków i 

przedszkoli. 
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większy dostępność dla  
tego rodzaju usług, a samorządowi gminnemu umożliwi 

trafniejszą i bardziej kompleksową odpowiedź na rosnące i zmieniające się potrzeby 
mieszkańców nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku 

usług społecznych na poziomie gminy Bełżyce,                                   
działania adresowane do całych społeczności lokalnych, a ukierunkowane na integrację 

działania wspierające o 
i inspirowane  przez samych 

przeprowadzonej diagnozy  potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w 
wynikają poniższe wnioski  i rekomendacje: 

Pedagogicznej w Bełżycach i świadczenia 
przez nią usług w zakresie m.in. diagnozy i terapii psychologicznej mieszkańcy zgłaszają 
potrzebę rozbudowania tego typu usług i zwiększenia dostępności do nich. Obecny czas 

cjalisty w wyżej wymienionej placówce jest bardzo długi: do 

Rekomenduje się aby jednym z działań CUS było utworzenie miejsca z kompleksowym 
k psycholog, terapeuta 

Jak akcentowano, analiza sytuacji rodzin wykazała iż dużym utrudnieniem jest brak 
wychowawczych na terenie gminy Bełżyce oraz niskie kompetencje 

ctwa typu pomoc psychologiczna                        
terapeutyczna dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz dostęp do mediatora, 

jących do wzrostu 
tworzenie klubów rodzica, dostęp do żłobków i 



 

wychowawcze rodziców. Rekomenduje się powstanie na terenie gm
placówek  takich jak żłobki i przedszkola. 

 

 

Bardzo ważnym aspektem jest tu także podniesienie jakości życia społecznego rodzin 
poprzez wzrost kompetencji rodzicielsko
się do tego organizacja i dostęp do warsztatów w ramach tzw. klubów rodzica 
umożliwiających nabycie i rozwój tego rodzaju kompetencji. 

 

Wniosek nr 3 

 
Rekomendacje: 

 

Rekomendacje: 

Rekomenduje się organizację na poziomie CUS dostępu do swobodnego transportu 
i umożliwienie osobom niepełnosprawnym przemieszczania się zgodnie z ich potrzebami. 
Pomoc asystentów zapewni osobom niepełnosprawnym lepsze funkcjonowanie w życiu 
codziennym i większą integrację społeczną
i integracja osób niepełnosprawnych w życie społeczne poprzez udział w warsztatach 
psychospołecznych takich jak radzenie sobie ze stresem, psychologia pozytywna, warsztaty 
z arteterapii, np. rękodzieła. 

 

Wniosek nr 4 

 

Rekomendacje 

 

Rekomendacje: 

W związku z sytuacją demograficzną na terenie gminy Bełżyce zwiększa się liczba osób 
starszych, osamotnionych, potrzebujących wsparcia społecznego, a często także pomocy 
w wykonywaniu czynności codziennych w miejscu zamieszkania.

Rekomenduje się organizację wsparcia dla osób starszych poprzez pomoc asystentów osób 
starszych, pomoc psychologiczną. Stworzenie miejsca typu klub seniora, które zapewni 
osobom starszym uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych 
i podnoszących ich jakość życia takich 
warsztaty podnoszące ich kompetencje psychospołeczne oraz warsztaty 
z arteterapii np. rękodzieła. Działania takie zapewnią lepsze funkcjonowanie społeczne, 
psychologiczne seniorów, co przełoży się na lepsze fun

Zapewnienie swobodnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych oraz 
organizacja tzw. asystentów osoby niepełnosprawnej.

 

Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom starszym poprzez m.in. asystentów osób 
starszych, rehabilitacji i innych form wsparcia, które zmniejszą poczucie izolacji i 

Rekomenduje się powstanie na terenie gm
takich jak żłobki i przedszkola.  

Bardzo ważnym aspektem jest tu także podniesienie jakości życia społecznego rodzin 
poprzez wzrost kompetencji rodzicielsko-wychowawczych rodziców/opiekunów. Przyczyni 
się do tego organizacja i dostęp do warsztatów w ramach tzw. klubów rodzica 

ch nabycie i rozwój tego rodzaju kompetencji.  

Rekomenduje się organizację na poziomie CUS dostępu do swobodnego transportu 
i umożliwienie osobom niepełnosprawnym przemieszczania się zgodnie z ich potrzebami. 
Pomoc asystentów zapewni osobom niepełnosprawnym lepsze funkcjonowanie w życiu 

iększą integrację społeczną. Ważnym aspektem jest także angażowanie 
i integracja osób niepełnosprawnych w życie społeczne poprzez udział w warsztatach 
psychospołecznych takich jak radzenie sobie ze stresem, psychologia pozytywna, warsztaty 

W związku z sytuacją demograficzną na terenie gminy Bełżyce zwiększa się liczba osób 
starszych, osamotnionych, potrzebujących wsparcia społecznego, a często także pomocy 
w wykonywaniu czynności codziennych w miejscu zamieszkania. 

ję wsparcia dla osób starszych poprzez pomoc asystentów osób 
starszych, pomoc psychologiczną. Stworzenie miejsca typu klub seniora, które zapewni 
osobom starszym uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych 
i podnoszących ich jakość życia takich jak np. zajęcia rehabilitacyjne, edukacja dietetyczna, 
warsztaty podnoszące ich kompetencje psychospołeczne oraz warsztaty 

np. rękodzieła. Działania takie zapewnią lepsze funkcjonowanie społeczne, 
psychologiczne seniorów, co przełoży się na lepsze funkcjonowanie całej społeczności.

Zapewnienie swobodnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych oraz 
organizacja tzw. asystentów osoby niepełnosprawnej.

Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom starszym poprzez m.in. asystentów osób 
starszych, rehabilitacji i innych form wsparcia, które zmniejszą poczucie izolacji i 

niezrozumienia społecznego. 
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Rekomenduje się powstanie na terenie gminy Bełżyce bazy 

Bardzo ważnym aspektem jest tu także podniesienie jakości życia społecznego rodzin 
wychowawczych rodziców/opiekunów. Przyczyni 

się do tego organizacja i dostęp do warsztatów w ramach tzw. klubów rodzica 

Rekomenduje się organizację na poziomie CUS dostępu do swobodnego transportu  
i umożliwienie osobom niepełnosprawnym przemieszczania się zgodnie z ich potrzebami. 
Pomoc asystentów zapewni osobom niepełnosprawnym lepsze funkcjonowanie w życiu 

Ważnym aspektem jest także angażowanie  
i integracja osób niepełnosprawnych w życie społeczne poprzez udział w warsztatach 
psychospołecznych takich jak radzenie sobie ze stresem, psychologia pozytywna, warsztaty 

W związku z sytuacją demograficzną na terenie gminy Bełżyce zwiększa się liczba osób 
starszych, osamotnionych, potrzebujących wsparcia społecznego, a często także pomocy  

ję wsparcia dla osób starszych poprzez pomoc asystentów osób 
starszych, pomoc psychologiczną. Stworzenie miejsca typu klub seniora, które zapewni 
osobom starszym uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych  

jak np. zajęcia rehabilitacyjne, edukacja dietetyczna, 
warsztaty podnoszące ich kompetencje psychospołeczne oraz warsztaty  

np. rękodzieła. Działania takie zapewnią lepsze funkcjonowanie społeczne, 
kcjonowanie całej społeczności. 

Zapewnienie swobodnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych oraz 
organizacja tzw. asystentów osoby niepełnosprawnej. 

Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom starszym poprzez m.in. asystentów osób 
starszych, rehabilitacji i innych form wsparcia, które zmniejszą poczucie izolacji i 



 

Wniosek nr 5 

 

 

 

Rekomendacje 

Bardzo ważnym aspektem wpływającym na wzrost świadomości społecznej jest profilaktyka 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, a także często im towarzyszącej przemocy 
w rodzinie. Inny aspekt to przemoc rówieśnicza. 

Rekomenduje się organizację pomocy psychologicznej, mediatora, terapii rodzin, terapii 
uzależnień dla osób uzależnionych i
osób współuzależnionych.  

Ważnym aspektem jest profilaktyka poprzez organizację warsztatów takich jak: trening 
zastępowania agresji, komunikacja skoncentrowana na rozwiązaniach, porozumiewanie bez 
przemocy. W warsztatach mogłyby uczestniczyć osoby dorosłe zagrożone przemocą 
i sprawcy przemocy, a także dzieci i młodzież. Rekomenduje się tutaj także zaangażowanie 
terapeuty terapii krótkoterminowej 
typu terapia ma skłaniać pacjenta do szukania rozwiązań problemu, do wykorzystywania 
jego mocnych stron, by dać sobie radę z trudnościami. Jest to terapia koncentru
się   na zasobach pacjenta, gdzie dostaje on wsp

 

Wniosek nr 6 

 

 

 

Rekomendacje: 

Rekomenduje się podjęcie działań mających na celu edukację społeczną na temat 
funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych. Ważnym aspektem mogłyby tu być 
warsztaty i spotkania wspierające rodziny osób starszych, przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych. Warsztaty tego typu stanowiłyby wsparcie psychologiczno
dla wszystkich członków rodziny. Tematyka warsztatów mogłaby dotyczyć procesów 
starzenia się  oraz chorób wieku starczego, zmian w procesach poznawczych. Dla rodzin i 
otoczenia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych przede wszystkim organizacja tzw. 
grup wsparciai pomocy psychologiczno
krótkoterminowej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).

 

Wniosek nr 7 

 

Zapewnienie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy 
w rodzinie, a także wśród dzieci i młodzieży tzw. przemocy rówieśniczej.

Potrzeba zwiększenia świadomości społecznej odnośnie osób starszych 

Potrzeba zorganizowania miejsc umożliwiających spotkania dzieci i młodzieży. 
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ale także zapewnienie w takim miejscu 

np. wsparcia psychologicznego.

Bardzo ważnym aspektem wpływającym na wzrost świadomości społecznej jest profilaktyka 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, a także często im towarzyszącej przemocy 
w rodzinie. Inny aspekt to przemoc rówieśnicza.  

Rekomenduje się organizację pomocy psychologicznej, mediatora, terapii rodzin, terapii 
uzależnień dla osób uzależnionych i sprawców przemocy, ale także ich rodzin jako ofiar i 

Ważnym aspektem jest profilaktyka poprzez organizację warsztatów takich jak: trening 
zastępowania agresji, komunikacja skoncentrowana na rozwiązaniach, porozumiewanie bez 

ocy. W warsztatach mogłyby uczestniczyć osoby dorosłe zagrożone przemocą 
i sprawcy przemocy, a także dzieci i młodzież. Rekomenduje się tutaj także zaangażowanie 
terapeuty terapii krótkoterminowej – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Tego 

u terapia ma skłaniać pacjenta do szukania rozwiązań problemu, do wykorzystywania 
jego mocnych stron, by dać sobie radę z trudnościami. Jest to terapia koncentru

pacjenta, gdzie dostaje on wsparcie i pomoc w sytuacji kryzysowej.

Rekomenduje się podjęcie działań mających na celu edukację społeczną na temat 
funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych. Ważnym aspektem mogłyby tu być 
warsztaty i spotkania wspierające rodziny osób starszych, przewlekle chorych 

h. Warsztaty tego typu stanowiłyby wsparcie psychologiczno
dla wszystkich członków rodziny. Tematyka warsztatów mogłaby dotyczyć procesów 
starzenia się  oraz chorób wieku starczego, zmian w procesach poznawczych. Dla rodzin i 

łnosprawnych i przewlekle chorych przede wszystkim organizacja tzw. 
grup wsparciai pomocy psychologiczno-terapeutycznej i interwencji kryzysowej tzw. terapii 
krótkoterminowej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). 

Zapewnienie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy 
rodzinie, a także wśród dzieci i młodzieży tzw. przemocy rówieśniczej.

Potrzeba zwiększenia świadomości społecznej odnośnie osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

zorganizowania miejsc umożliwiających spotkania dzieci i młodzieży. 
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ale także zapewnienie w takim miejscu 

np. wsparcia psychologicznego. 
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Bardzo ważnym aspektem wpływającym na wzrost świadomości społecznej jest profilaktyka  
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, a także często im towarzyszącej przemocy  

Rekomenduje się organizację pomocy psychologicznej, mediatora, terapii rodzin, terapii 
sprawców przemocy, ale także ich rodzin jako ofiar i 

Ważnym aspektem jest profilaktyka poprzez organizację warsztatów takich jak: trening 
zastępowania agresji, komunikacja skoncentrowana na rozwiązaniach, porozumiewanie bez 

ocy. W warsztatach mogłyby uczestniczyć osoby dorosłe zagrożone przemocą  
i sprawcy przemocy, a także dzieci i młodzież. Rekomenduje się tutaj także zaangażowanie 

terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Tego 
u terapia ma skłaniać pacjenta do szukania rozwiązań problemu, do wykorzystywania 

jego mocnych stron, by dać sobie radę z trudnościami. Jest to terapia koncentrująca                                           
arcie i pomoc w sytuacji kryzysowej. 

Rekomenduje się podjęcie działań mających na celu edukację społeczną na temat 
funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych. Ważnym aspektem mogłyby tu być 
warsztaty i spotkania wspierające rodziny osób starszych, przewlekle chorych  

h. Warsztaty tego typu stanowiłyby wsparcie psychologiczno-społeczne 
dla wszystkich członków rodziny. Tematyka warsztatów mogłaby dotyczyć procesów 
starzenia się  oraz chorób wieku starczego, zmian w procesach poznawczych. Dla rodzin i 

łnosprawnych i przewlekle chorych przede wszystkim organizacja tzw. 
terapeutycznej i interwencji kryzysowej tzw. terapii 

Zapewnienie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy  
rodzinie, a także wśród dzieci i młodzieży tzw. przemocy rówieśniczej. 

Potrzeba zwiększenia świadomości społecznej odnośnie osób starszych  

zorganizowania miejsc umożliwiających spotkania dzieci i młodzieży. 
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ale także zapewnienie w takim miejscu 



 

 

 

 

 

Rekomendacje: 

Rekomenduje się organizację na terenie gminy Bełżyce miejsc umożliwiających spotkania 
dzieci i młodzieży, tzw. świetlic środowiskowych.  Świetlice wspierałyby  rodziców w procesie 
wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęści
ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających 
trudną sytuację materialną, natomiast zajęcia w tego typu placówkach mogą być 
zorganizowane w taki sposób, żeby poprzez swoją atrakcyjność przyciągać także dzieci i
młodzież z rodzin wydolnych wychowawczo. Ogólne cele działań świetlic środowiskowych to 
przede wszystkim:  

• współudział w procesie wyc
• pomoc w nauce; 

• zapewnianie posiłków podopiecznym;
• organizacja czasu wolnego przez prowadz

• działania mające na celu rozwój
• wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne i materialne podopiecznych oraz ich 

rodzin. 

4. CHARAKTERYSTYKA I PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 
PROGRAMEM 

Ostatecznymi odbiorcami Programu
Bełżyce, w szczególności kategorie
potrzeb i potencjału społeczności lokalnej tj. 

Kategoria osób/rodzin

Rodziny z małoletnimi dziećmi do 5 lat

Rodziny lub osoby wymagające kompleksowego wsparcia 

specjalistycznego ( w tym seniorzy i osoby niepełnosprawne)

Osoby niepełnosprawne  wymagające 

miejscu zamieszkania

Rodziny/ osoby zamieszkujące na terenie gminy Bełżyce jako 

społeczność lokalna

Wskazać, należy iż usługi społeczne 
być wyłączne prognozowo. Ilość osób/
poszczególnych rodzajów usług społecznych jest uzależniona od każdorazowo 
identyfikowanych potrzeb oraz opracowanego i
Programu Usług Społecznych (w przypadku usług powyżej 3 miesięcy) 

Rekomenduje się organizację na terenie gminy Bełżyce miejsc umożliwiających spotkania 
dzieci i młodzieży, tzw. świetlic środowiskowych.  Świetlice wspierałyby  rodziców w procesie 
wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęści
ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających 
trudną sytuację materialną, natomiast zajęcia w tego typu placówkach mogą być 
zorganizowane w taki sposób, żeby poprzez swoją atrakcyjność przyciągać także dzieci i
młodzież z rodzin wydolnych wychowawczo. Ogólne cele działań świetlic środowiskowych to 

współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą; 

pewnianie posiłków podopiecznym; 
organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych;

działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych; 
psychologiczne, socjoterapeutyczne i materialne podopiecznych oraz ich 

4. CHARAKTERYSTYKA I PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 

nymi odbiorcami Programu Usług Społecznych,są wszyscy mieszkańcy gminy 
Bełżyce, w szczególności kategorie osób/rodzin  wynikające z przeprowadzonej diagnozy
potrzeb i potencjału społeczności lokalnej tj.  

Kategoria osób/rodzin objętych programem Przewidywana

Rodziny z małoletnimi dziećmi do 5 lat 25 rodzin

osoby wymagające kompleksowego wsparcia 

( w tym seniorzy i osoby niepełnosprawne) 

300 

wymagające świadczenia  usług  w 

miejscu zamieszkania 

15

Rodziny/ osoby zamieszkujące na terenie gminy Bełżyce jako 

społeczność lokalna 

100 rodzin/osób

ć, należy iż usługi społeczne  w wymiarze kategorialnym 
prognozowo. Ilość osób/rodzin  oraz grup społecznych 

poszczególnych rodzajów usług społecznych jest uzależniona od każdorazowo 
identyfikowanych potrzeb oraz opracowanego i ewentualnie  realizowanego Indywidual

h (w przypadku usług powyżej 3 miesięcy)  który może podlegać 
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Rekomenduje się organizację na terenie gminy Bełżyce miejsc umożliwiających spotkania 
dzieci i młodzieży, tzw. świetlic środowiskowych.  Świetlice wspierałyby  rodziców w procesie 
wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęściej 
ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających 
trudną sytuację materialną, natomiast zajęcia w tego typu placówkach mogą być 
zorganizowane w taki sposób, żeby poprzez swoją atrakcyjność przyciągać także dzieci i 
młodzież z rodzin wydolnych wychowawczo. Ogólne cele działań świetlic środowiskowych to 

rekreacyjnych; 

psychologiczne, socjoterapeutyczne i materialne podopiecznych oraz ich 

4. CHARAKTERYSTYKA I PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 

mieszkańcy gminy 
przeprowadzonej diagnozy 

Przewidywana liczba 

25 rodzin 

300 rodzin/osób 

15 osób 

100 rodzin/osób 

w wymiarze kategorialnym szacowane mogą                               
oraz grup społecznych korzystających z 

poszczególnych rodzajów usług społecznych jest uzależniona od każdorazowo 
realizowanego Indywidualnego 

który może podlegać 



 

aktualizacji. Liczba osób i rodzin
podlega bieżącemu monitorowaniu w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców gminy 
Bełżyce.  

 

5. OKREŚLENIE USŁUG SPOŁECZNYCH OFEROWANYCH   W PROGRAMIE

Katalog usług społecznych dostępnych dla mieszkańców gminy Bełżyce 
oparciu o art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 
i rekomendacje  z przeprowadzonej 
w zakresie usług społecznych
ze społecznością lokalną.  
 

KATALOG USŁUG 
 
l.p. Zakres usług społecznych wynikający z 

art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
realizowaniu usług społecznych                                                          

przez centrum usług społecznych
1.  

 

 

WSPIERANIE RODZINY I POLITYKA 

PRORODZINNA

2.   

WSPIERANIE OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3.  

 

 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

4.  

POBUDZANIE AKTYWNOŚCI 

OBYWATELSKIEJ

 
 

aktualizacji. Liczba osób i rodzin oraz grup społecznych  objętych usługami społecznymi 
podlega bieżącemu monitorowaniu w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców gminy 

USŁUG SPOŁECZNYCH OFEROWANYCH   W PROGRAMIE
 

dostępnych dla mieszkańców gminy Bełżyce 
oparciu o art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 
i rekomendacje  z przeprowadzonej diagnozy  potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej 
w zakresie usług społecznych.Został on opracowany również w sposób partycypacyjny                        

KATALOG USŁUG SPOŁECZNYCH 

sług społecznych wynikający z 
art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych                                                          
przez centrum usług społecznych 

 
Rodzaj dostępnej usługi społecznej

WSPIERANIE RODZINY I POLITYKA 

PRORODZINNA 

Klub Rodzica i Dziecka

Mediacje Rodzinne

Terapia R

Terapia krótkoterminowa

Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne dla osób dorosłych

Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne dla dzieci

Indywidualne poradnictwo 
logopedyczne 

WSPIERANIE OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Usługi asystencko

świadczone w miejscu zamieszkania

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

Indywidualna terapia dla osób 
uzależniony

Indywidulne poradnictwo 

Indywidualne poradnictwo 
psychiatryczne

POBUDZANIE AKTYWNOŚCI 

OBYWATELSKIEJ 

 

Klub Aktywności Lokalnej
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objętych usługami społecznymi 
podlega bieżącemu monitorowaniu w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców gminy 

USŁUG SPOŁECZNYCH OFEROWANYCH   W PROGRAMIE 

dostępnych dla mieszkańców gminy Bełżyce jest wskazany w 
oparciu o art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych oraz wnioski 

diagnozy  potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej 
również w sposób partycypacyjny                        

 
Rodzaj dostępnej usługi społecznej 

Klub Rodzica i Dziecka 

Mediacje Rodzinne 

Terapia Rodzinna 

Terapia krótkoterminowa 

Indywidualne poradnictwo 
ychologiczne dla osób dorosłych 

Indywidualne poradnictwo 
chologiczne dla dzieci 

Indywidualne poradnictwo 
logopedyczne  

 
Usługi asystencko-wspierające 

świadczone w miejscu zamieszkania 

Indywidualna terapia dla osób 
uzależnionych 

widulne poradnictwo dietetyczne 

alne poradnictwo 
psychiatryczne 

 

Klub Aktywności Lokalnej 



 

 
 
 
6. WARUNKI I TRYB KWALIFIKOWANIA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DO 
KORZYSTANIA Z USŁUG SPOŁECZNYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE

Warunki i tryb kwalifikowania osób do korzystania z usług społecznych odbywać się będzie 
na zasadach  określonych w R
społecznych.  
 
l.p. Rodzaj Usługi Społecznej

 
1.  

Klub Rodzica i Dziecka

2.  

Mediacje Rodzinne 

 

3.  

Terapia dla rodzin 

 

4.  

Terapia krótkoterminowa

 

5.  

Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne dla osób 

dorosłych 

6.  

Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne dla dzieci

7.  

Indywidualne poradnictwo 

6. WARUNKI I TRYB KWALIFIKOWANIA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DO 
KORZYSTANIA Z USŁUG SPOŁECZNYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE

Warunki i tryb kwalifikowania osób do korzystania z usług społecznych odbywać się będzie 
na zasadach  określonych w Rozdziale 5 ustawy z dnia 19 lipca  2019 r. o realizowaniu usług 

Rodzaj Usługi Społecznej Warunki kwalifikowania Tryb 

Klub Rodzica i Dziecka 

 
� Zamieszkiwanie na terenie 

gminy Bełżyce; 
� Posiadanie małoletniego 

dziecka do 5 roku życia; 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

 
 

� Zamieszkiwanie na terenie 
gminy Bełżyce; 

 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych okr

w programie, które mają

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

 
 

� Zamieszkiwanie na terenie 
gminy Bełżyce; 

 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych okr

w programie, które mają

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

Terapia krótkoterminowa 

 
 

� Zamieszkiwanie na terenie 
gminy Bełżyce; 

 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych okr

w programie, które mają

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne dla osób 

 
 

� Zamieszkiwanie na terenie 
gminy Bełżyce; 

 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych okr

w programie, które mają

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

ictwo 
psychologiczne dla dzieci 

 
 

� Zamieszkiwanie na terenie 
gminy Bełżyce; 

 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych okr

w programie, które mają

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

dnictwo 

 
 

� Zamieszkiwanie na terenie 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych okr
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6. WARUNKI I TRYB KWALIFIKOWANIA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DO 
KORZYSTANIA Z USŁUG SPOŁECZNYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE 

Warunki i tryb kwalifikowania osób do korzystania z usług społecznych odbywać się będzie 
5 ustawy z dnia 19 lipca  2019 r. o realizowaniu usług 

Tryb kwalifikowania 

wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które mają być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 

wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które mają być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 
wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które mają być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 

wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które mają być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 

wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które mają być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 

wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które mają być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 

wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 



 

logopedyczne  

8.  

Usługi asystencko-
wspierające świadczone 
wmiejscu zamieszkania

9.  

Indywidualna terapia dla 
osób uzależnionych. 

10.  

Indywidulne poradnictwo 
dietetyczne. 

11.  

Indywidualne poradnictwo 
psychiatryczne. 

12.  
 
Klub Aktywności Lokalnej.

 

 
7. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA USŁUGI SPOŁECZNE, OSOBY UPRAWNIONE                            
DO UZYSKANIA ULG W OPŁACIE ZA USŁUGI SPOŁECZNE I WYSOKOŚĆ TYCH 
ULG, JEŻELI PROGRAM PRZEWIDUJE OPŁATĘ LUB ULGI W OPŁACIE ZA 
USŁUGI SPOŁECZNE. 
 
Usługi społeczne oferowane w r
nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Bełżyce w ramach realizacji projektu 
usług społecznych w gminie Bełżyce”  finansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa
gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozw
lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

gminy Bełżyce; 

 

w programie, które mają

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

wspierające świadczone 
zamieszkania 

� Zamieszkiwanie na terenie 
gminy Bełżyce; 
 

� posiadanie  ważnego 
orzeczenia o 
niepełnosprawności w 
rozumieniu ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r.  o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które maja być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

Indywidualna terapia dla 
 

 
 

� Zamieszkiwanie na terenie 
gminy Bełżyce; 

 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które maja być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

ndywidulne poradnictwo 

 
 

� Zamieszkiwanie na terenie 
gminy Bełżyce; 

 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które maja być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

Indywidualne poradnictwo 

 
 

� Zamieszkiwanie na terenie 
gminy Bełżyce; 

 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które maja być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

Klub Aktywności Lokalnej. 

 
 

� Zamieszkiwanie na terenie 
gminy Bełżyce; 

 

wniosek i/lub indy

społecznych 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które maja być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące

7. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA USŁUGI SPOŁECZNE, OSOBY UPRAWNIONE                            
DO UZYSKANIA ULG W OPŁACIE ZA USŁUGI SPOŁECZNE I WYSOKOŚĆ TYCH 
ULG, JEŻELI PROGRAM PRZEWIDUJE OPŁATĘ LUB ULGI W OPŁACIE ZA 

Usługi społeczne oferowane w ramach Programu Usług Społecznych 
nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Bełżyce w ramach realizacji projektu 
usług społecznych w gminie Bełżyce”  finansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

j; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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w programie, które mają być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 

wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które maja być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 

wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które maja być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 

wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które maja być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 

wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które maja być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 

wniosek i/lub indywidualny plan usług 

społecznych w przypadku potrzeby 

koordynacji usług społecznych określonych 

w programie, które maja być udzielane 

osobie zainteresowanej w okresie nie 

krótszym niż 3 miesiące. 

7. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA USŁUGI SPOŁECZNE, OSOBY UPRAWNIONE                            
DO UZYSKANIA ULG W OPŁACIE ZA USŁUGI SPOŁECZNE I WYSOKOŚĆ TYCH 
ULG, JEŻELI PROGRAM PRZEWIDUJE OPŁATĘ LUB ULGI W OPŁACIE ZA 

amach Programu Usług Społecznych świadczone będą 
nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Bełżyce w ramach realizacji projektu  „Nowa jakość 
usług społecznych w gminie Bełżyce”  finansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
j usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 



 

 
 

8. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH                     
MOWA  W PKT 6, ORAZ UPRAWNIEŃ  DO UZYSKANIA ULG W OPŁACIE  O 
KTÓRYCH MOWA W PKT 7
 

 

l.p.  

Rodzaj usługi społecznej

1.  

Klub Rodzica i Dziecka

2.  

Mediacje Rodzinne 

3.  

Terapia Rodzinna 

4.  

Terapia krótkoterminowa

5. Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne dla osób 

dorosłych. 

6. Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne dla dzieci.

l.p.  

Rodzaj usługi społecznej

1. Usługi asystencko-
wspierające świadczone     
w miejscu zamieszkania

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I POLITYKI PRORODZINNEJ

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH                     

MOWA  W PKT 6, ORAZ UPRAWNIEŃ  DO UZYSKANIA ULG W OPŁACIE  O 
KTÓRYCH MOWA W PKT 7 

społecznej 

Dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków do 

korzystania z usług społecznych 
korzystania z ulg w 

Klub Rodzica i Dziecka 

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 

Terapia krótkoterminowa 

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 

Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne dla osób 

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 

Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne dla dzieci. 

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 

Rodzaj usługi społecznej 

Dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków do 

korzystania z usług społecznych 
korzystania z ulg w 

wspierające świadczone     
w miejscu zamieszkania 

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 

Oryginał orzeczenia o 
niepełnosprawności  w rozumieniu 

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I POLITYKI PRORODZINNEJ
 

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH                     
MOWA  W PKT 6, ORAZ UPRAWNIEŃ  DO UZYSKANIA ULG W OPŁACIE  O 

Dokumenty 
potwierdzające 
uprawnienia do 

korzystania z ulg w 
opłacie 

Nie dotyczy. 

Nie dotyczy. 

Nie dotyczy. 

Nie dotyczy. 

Nie dotyczy. 

Nie dotyczy. 

Dokumenty 
potwierdzające 
uprawnienia do 

korzystania z ulg w 
opłacie 

Nie dotyczy. 

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I POLITYKI PRORODZINNEJ 

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  



 

l.p. Rodzaj usługi społecznej

1. Indywidualna terapia dla 
osób uzależnionych. 

2. Indywidulne poradnictwo 
dietetyczne. 

3. Indywidualne poradnictwo 
psychiatryczne. 

l.p. Rodzaj usługi społecznej

1.  

 Klub Aktywności Lokalnej 

 

 

 
 
 
 
 

9. DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO KWALIFIKOWANIA OSÓB 
ZAINTERESOWANYCH 
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU  PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU  POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

ustawy z dnia  27 sierpnia             
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych 
( do wglądu) 

Rodzaj usługi społecznej Dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków do 

korzystania z usług społecznych 
korzystania z ulg w 

Indywidualna terapia dla 
 

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 

Indywidulne poradnictwo Oświadczenie o spełnianiu 
warunków złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej                     
za składanie fałszywych 

oświadczeń. 
Indywidualne poradnictwo Oświadczenie o spełnianiu 

warunków złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej                    
za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

Rodzaj usługi społecznej Dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków do 

korzystania z usług społecznych 
korzystania z ulg w 

Klub Aktywności Lokalnej  

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej                       
za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

 
 
 

OSOBOWE NIEZBĘDNE DO KWALIFIKOWANIA OSÓB 
ZAINTERESOWANYCH DO KORZYSTANIA Z USŁUG SPOŁECZNYCH 
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE. 

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU  PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA
 

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU  POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
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Dokumenty 
potwierdzające 
uprawnienia do 

korzystania z ulg w 
opłacie 

Nie dotyczy. 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Dokumenty 
potwierdzające 
uprawnienia do 

korzystania z ulg w 
opłacie 

Nie dotyczy. 

OSOBOWE NIEZBĘDNE DO KWALIFIKOWANIA OSÓB 
DO KORZYSTANIA Z USŁUG SPOŁECZNYCH 

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU  PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA 

USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAKRESU  POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 



 

(w tym dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 Rozporządzenia Parlamentu E
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochr
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie
 

1.Zakres danych osobowych niezbędnych do kwalifikowania  mieszkańców gminy Bełżyce 
do korzystania z usług społecznych
data urodzenia, numer PESEL
obywatelstwo, stopień pokrewieństwa z członkami rod

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

3.Zasady przetwarzania danych osobowych przez Centru
50 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych. 

10. ORGANIZACJA PROGRAMU, W TYM ETAPY JEGO REALIZACJI:

Zgodnie z art. 7 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 
przez centrum usług społecznych realizatorem Pr
Usług Społecznych w Bełżycach.

Zadaniem realizatora Programu Usług 

� Informowanie mieszkańców o wszystkich usługach społecznych świadczonych przez 
podmioty współpracujące z CUS i przez sam CUS.

� Kwalifikowanie osób/ rodzin do korzystania z usług społecznych.
� Opracowanie i monitorowanie re

(gdy potrzebne jest kompleksowe wsparcie usługowe)
� Koordynacja usług społecznych dla mieszkańców gminy Bełżyce oraz podejmowanie 

działań wspierających rozwój ich powszechnej dostępności. 
� Kontraktowanie/zlecanie
� Współpraca z wykonawcami usług społecznych w zakresie ich efektywnej realizacji 

zgodnie z identyfikowanymi potrzebami odbiorców ostatecznych. 

 

Centrum Usług Społecznych, będzie oferowało usługi społeczne określone w 
Programie Usług Społecznych obowiązującym na terenie gminy Bełżyce  na zasadzie 

powszechności zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o realizowaniu usług społecznych 
przez centrum usług społecznych.

mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 Rozporządzenia Parlamentu E
) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
rozporządzenie o ochronie danych)   (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016, str. 1)

Zakres danych osobowych niezbędnych do kwalifikowania  mieszkańców gminy Bełżyce 
do korzystania z usług społecznych:  imię i nazwisko,numer telefonu, adres e

numer PESEL, adres miejsca zamieszkania, płeć,
stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,stopień niepełnosprawno

zakwalifikowana/przedstawiciel ustawowy osoby zakwalifikowanej  do korzystania
h zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz 

a danych osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

danych osobowych przez Centrum Usług Społecznych określa art. 
50 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

10. ORGANIZACJA PROGRAMU, W TYM ETAPY JEGO REALIZACJI:

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 
przez centrum usług społecznych realizatorem Programu Usług Społecznych  jest Centrum 

połecznych w Bełżycach. 

Zadaniem realizatora Programu Usług Społecznych jest w  szczególności:

ormowanie mieszkańców o wszystkich usługach społecznych świadczonych przez 
pracujące z CUS i przez sam CUS. 

Kwalifikowanie osób/ rodzin do korzystania z usług społecznych. 
Opracowanie i monitorowanie realizacji Indywidualnych Planów Usług 
(gdy potrzebne jest kompleksowe wsparcie usługowe) 
Koordynacja usług społecznych dla mieszkańców gminy Bełżyce oraz podejmowanie 
działań wspierających rozwój ich powszechnej dostępności.  

/zlecanie usług społecznych u poszczególnych  wykonawców.
Współpraca z wykonawcami usług społecznych w zakresie ich efektywnej realizacji 
zgodnie z identyfikowanymi potrzebami odbiorców ostatecznych.  

Centrum Usług Społecznych, będzie oferowało usługi społeczne określone w 
nych obowiązującym na terenie gminy Bełżyce  na zasadzie 

powszechności zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o realizowaniu usług społecznych 
przez centrum usług społecznych. 
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mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
ony osób fizycznych w związkuz 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
l 119 z 04.05.2016, str. 1) 

Zakres danych osobowych niezbędnych do kwalifikowania  mieszkańców gminy Bełżyce 
numer telefonu, adres e-mail,                              

płeć, stan cywilny, 
stopień niepełnosprawności. 

zakwalifikowanej  do korzystaniaz 
klauzulą informacyjną oraz  z 

a danych osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

sług Społecznych określa art. 
50 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

10. ORGANIZACJA PROGRAMU, W TYM ETAPY JEGO REALIZACJI: 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 
ogramu Usług Społecznych  jest Centrum 

połecznych jest w  szczególności: 

ormowanie mieszkańców o wszystkich usługach społecznych świadczonych przez 

alizacji Indywidualnych Planów Usług Społecznych 

Koordynacja usług społecznych dla mieszkańców gminy Bełżyce oraz podejmowanie 

ch  wykonawców. 
Współpraca z wykonawcami usług społecznych w zakresie ich efektywnej realizacji 

 

Centrum Usług Społecznych, będzie oferowało usługi społeczne określone w 
nych obowiązującym na terenie gminy Bełżyce  na zasadzie 

powszechności zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o realizowaniu usług społecznych 



 

Wykonawcą usług społecznych określonych w powyższym programie może być          

� urząd gminy lub 
� inna niż urząd gminy jednostka organizacyjna gminy, w tym centrum, lub
� organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłoniony na 
podstawie tej ustawy, 

� podmiot wyłoniony na podstawie 
publicznych lub 

� podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu 
2011 r. o działalności leczniczej

ETAPY REALIZACJI PRO
 
 

Etap 
 

 
I 
 

• Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej  w Bełżycach w sprawie przyjęcia 
Programu Usług Społecznych, określającego usługi społeczne 
wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej na okres od 
01.07.2021 r. do 30.09.2023 r.
Termin realizacji: czerwiec 2021 r.

 
II 
 

• Realizacja Programu Usług Społecznych (w tym sporządzenie 
dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawców 
poszczególnych  usług społecznych)

• Zlecenie realizacji usług społecznych oraz
świadczenie na rzecz mieszkańców gminy Bełżyce.

• Monitorowanie 
Termin realizacji: lipiec 2021 r. 

 
III 
 

• Przeprowadzenie cząstkowego przeg
Usług Społecznych
realizacji usług społecznych.

• Kontynuacja świadczenia usług społecznych

• Monitorowanie świadczonych usług społecznych.
Termin realizacji: lipiec 2022 r. 

 
IV 
 

• Przeprowadzenie całościowego przeglądu realiz
Usług społecznych
usług społecznych.

• Analiza poziomu osiągnięcia mierników efektywności .
• Monitoring przebiegu 

• Kontynuacja świadczenia usług społecz
Termin realizacji: maj 2023 r. 

 

Wykonawcą usług społecznych określonych w powyższym programie może być          
w szczególności: 

inna niż urząd gminy jednostka organizacyjna gminy, w tym centrum, lub
organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłoniony na 

 lub 
podmiot wyłoniony na podstawie ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. 

podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy
2011 r. o działalności leczniczej. 

 
REALIZACJI PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH:

Opis działania 
 

Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej  w Bełżycach w sprawie przyjęcia 
Programu Usług Społecznych, określającego usługi społeczne 
wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej na okres od 
01.07.2021 r. do 30.09.2023 r. 
Termin realizacji: czerwiec 2021 r. 

Realizacja Programu Usług Społecznych (w tym sporządzenie 
dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawców 
poszczególnych  usług społecznych) 
Zlecenie realizacji usług społecznych oraz ich bezpośrednie  
świadczenie na rzecz mieszkańców gminy Bełżyce.

Monitorowanie świadczonych usług społecznych. 
Termin realizacji: lipiec 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Przeprowadzenie cząstkowego przeglądu realizacji Programu 
Usług Społecznych  oraz analiza raportów z monitorowania 
realizacji usług społecznych. 
Kontynuacja świadczenia usług społecznych. 

Monitorowanie świadczonych usług społecznych. 
Termin realizacji: lipiec 2022 r. – kwiecień 2023 r. 

Przeprowadzenie całościowego przeglądu realiz
Usług społecznych oraz analiza raportów z monitorowania realizacji 
usług społecznych. 
Analiza poziomu osiągnięcia mierników efektywności .
Monitoring przebiegu całej realizacji Programu Usług Społecznych 

Kontynuacja świadczenia usług społecznych 
Termin realizacji: maj 2023 r. – wrzesień 2023 r. 
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Wykonawcą usług społecznych określonych w powyższym programie może być                               

inna niż urząd gminy jednostka organizacyjna gminy, w tym centrum, lub 
art. 3 ust. 3ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłoniony na 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

ustawyz dnia 15 kwietnia 

GRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH: 

Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej  w Bełżycach w sprawie przyjęcia 
Programu Usług Społecznych, określającego usługi społeczne 
wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej na okres od 

Realizacja Programu Usług Społecznych (w tym sporządzenie 
dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawców 

ich bezpośrednie  
świadczenie na rzecz mieszkańców gminy Bełżyce. 

 
czerwiec 2022 r. 

lądu realizacji Programu 
naliza raportów z monitorowania 

 
 

Przeprowadzenie całościowego przeglądu realizacji Programu 
oraz analiza raportów z monitorowania realizacji 

Analiza poziomu osiągnięcia mierników efektywności . 
całej realizacji Programu Usług Społecznych  



 

• Sporządzenie  informacji z realizacji Programu Usług Społecznych
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum Usług Społecznych 
jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Bełżycach oraz na stronie B
Usług Społecznych w Bełżycach. 
Termin realizacji: 

 
 
11.SPOSÓB MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU ORAZ 
EFEKTYWNOŚCI JEGO REALIZACJI
 
Monitoring świadczonych usług społecznyc

Społecznych jest procesem kluczowym dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług 

odpowiadających na potrzeby ich ostatecznych odbiorców

podlega stałemu monitoringowi rozumianemu jako systematyczne i bieżące zbieranie, 

analizowanie i używanie informacji dla celów prowadzenia nadzoru nad realizowaną usługą i 

podejmowania bieżących decyzji w zak

systematycznym  analizowaniu prawidłowości przebiegu poszczególnych czynności jakie 

podejmowane są w procesie świadczenia usług.

Celem prowadzonego monitoringu jest dostarczanie informacji uzyskanych przy realizacji 

usług społecznych, które pozwolą na dokonanie ewaluacji i wypracowanie rekomendacji w 

dalszej perspektywie czasowej do  tworzenia  i realizacji katalogów usług społecznych 

oferowanych mieszkańcom na poziomie lokalnym.

Realizacja procesu  monitorowania  i oceny programu od
o następujące 

 
NARZĘDZIA MONITOROWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH

1.Ocena dokonywana przez odbiorcę usługi/przedstawiciela ustawowego odbiorcy, 
korzystającego z indywidualnych form usług społecz
Usługi Społecznej (wypełniana
usługi). 
 
2.Ankiety przeprowadzane wśród odbi
charakterze grupowym ( każdorazowo po skorzystaniu z usługi grupowej)
 
3. Kwestionariusze wywiadów ze specjalistami bezpośrednio świadczącymi usługi 
społeczne na rzecz odbiorców usług (w systemie kwartalnym)
 
4.Miesięczne raporty z monitoringu z realizacji usług społecznych i ich efektywności 

Sporządzenie  informacji z realizacji Programu Usług Społecznych
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum Usług Społecznych oraz udostępnienie 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Bełżycach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum 

sług Społecznych w Bełżycach.  
Termin realizacji:  do 31  stycznia 2024 r.  

11.SPOSÓB MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU ORAZ 
EFEKTYWNOŚCI JEGO REALIZACJI 

Monitoring świadczonych usług społecznych w ramach realizacji Programu U

Społecznych jest procesem kluczowym dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług 

odpowiadających na potrzeby ich ostatecznych odbiorców. Realizacja 

podlega stałemu monitoringowi rozumianemu jako systematyczne i bieżące zbieranie, 

analizowanie i używanie informacji dla celów prowadzenia nadzoru nad realizowaną usługą i 

podejmowania bieżących decyzji w zakresie organizowania usługi. O

analizowaniu prawidłowości przebiegu poszczególnych czynności jakie 

w procesie świadczenia usług. 

Celem prowadzonego monitoringu jest dostarczanie informacji uzyskanych przy realizacji 

, które pozwolą na dokonanie ewaluacji i wypracowanie rekomendacji w 

dalszej perspektywie czasowej do  tworzenia  i realizacji katalogów usług społecznych 

oferowanych mieszkańcom na poziomie lokalnym. 

 
Realizacja procesu  monitorowania  i oceny programu odbywać się będzie w oparciu                      

o następujące  wystandaryzowane narzędzia. 

NARZĘDZIA MONITOROWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH
 

przez odbiorcę usługi/przedstawiciela ustawowego odbiorcy, 
korzystającego z indywidualnych form usług społecznych umieszczona

(wypełniana każdorazowo po skorzystaniu z indywidualnej 

Ankiety przeprowadzane wśród odbiorców ostatecznych usług społecznych  
charakterze grupowym ( każdorazowo po skorzystaniu z usługi grupowej)

3. Kwestionariusze wywiadów ze specjalistami bezpośrednio świadczącymi usługi 
społeczne na rzecz odbiorców usług (w systemie kwartalnym). 

Miesięczne raporty z monitoringu z realizacji usług społecznych i ich efektywności 
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Sporządzenie  informacji z realizacji Programu Usług Społecznych- 
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

oraz udostępnienie 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 

iuletynu Informacji Publicznej Centrum 

11.SPOSÓB MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU ORAZ MIERNIKI 

h w ramach realizacji Programu Usług 

Społecznych jest procesem kluczowym dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług 

 usług społecznych  

podlega stałemu monitoringowi rozumianemu jako systematyczne i bieżące zbieranie, 

analizowanie i używanie informacji dla celów prowadzenia nadzoru nad realizowaną usługą i 

usługi. Opiera się na 

analizowaniu prawidłowości przebiegu poszczególnych czynności jakie 

Celem prowadzonego monitoringu jest dostarczanie informacji uzyskanych przy realizacji 

, które pozwolą na dokonanie ewaluacji i wypracowanie rekomendacji w 

dalszej perspektywie czasowej do  tworzenia  i realizacji katalogów usług społecznych 

bywać się będzie w oparciu                      

NARZĘDZIA MONITOROWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH 

przez odbiorcę usługi/przedstawiciela ustawowego odbiorcy, 
nych umieszczona w Karcie 

każdorazowo po skorzystaniu z indywidualnej 

orców ostatecznych usług społecznych  o 
charakterze grupowym ( każdorazowo po skorzystaniu z usługi grupowej). 

3. Kwestionariusze wywiadów ze specjalistami bezpośrednio świadczącymi usługi 

Miesięczne raporty z monitoringu z realizacji usług społecznych i ich efektywności 



 

opracowywane przez Koordynatorów Indywidualnych Programów Usług 
Społecznych oraz Organizatora Społeczności Lokalnej
 
5.Raport cząstkowy oraz końcowy z przebiegu monitorowa
zawierającymi ocenę osiągnięcia celu programu wraz z niezbędnymi 
rekomendacjami. 
 
 
 

Mierniki efektywności 
 

l.p. 

1. Liczba udzielonych usług społecznych 
usług. 

2. Liczba godzin udzielonych indywidualnych usług społecznych 
rodzaje i formy usług.

3. Liczba zrealizowanych usług społecznych o charakterze grupowym
4. Liczba osób i rodzin, które 

oraz dzieci (z podziałem na formy indywidualne i grupowe)
5. Liczba osób niepełnospraw

podziałem na formy indywidualne i grupowe oraz ilość K i M)
6.  Liczba seniorów (K 60 r.ż., M 65 r.ż.

(z podziałem na formy indywidualne i grupowe oraz ilość K i M)
 

Mierniki jakościowe Programu Usług Społecznych, odnoszą się do:
 

Poziom zaspokojenia identyfikowanych potrzeb mieszkańców 
i powszechnie dostępnych usług społecznych.

Jakość świadczonych usług społecznych w odniesieniu do poszczególnych zakresów i 
rodzajów.  

Efektywność Indywidualnych Planów Usług Społecznych
zrealizowanych pakietów spersonalizowanych usług społecznych. 
 
 

 

12. BUDŻET PROGRAMU ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA. 

 

opracowywane przez Koordynatorów Indywidualnych Programów Usług 
Społecznych oraz Organizatora Społeczności Lokalnej. 

oraz końcowy z przebiegu monitorowania wraz z wnioskami 
zawierającymi ocenę osiągnięcia celu programu wraz z niezbędnymi 

efektywności  Programu Usług Społecznych, odnoszą się do

Miernikówilościowych 
 

Liczba udzielonych usług społecznych  w podziale na rodzaje  i formy udzielenia

a godzin udzielonych indywidualnych usług społecznych 
i formy usług. 

Liczba zrealizowanych usług społecznych o charakterze grupowym
Liczba osób i rodzin, które skorzystały  z  usług społecznych ( w tym ilość 

dzieci (z podziałem na formy indywidualne i grupowe) 
Liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z usług społecznych
podziałem na formy indywidualne i grupowe oraz ilość K i M) 
Liczba seniorów (K 60 r.ż., M 65 r.ż.) które skorzystały z usług społecznych                                      
(z podziałem na formy indywidualne i grupowe oraz ilość K i M) 

 
Mierniki jakościowe Programu Usług Społecznych, odnoszą się do:

OBSZAR 1 
 

yfikowanych potrzeb mieszkańców w zakresie 
usług społecznych. 

OBSZAR 2 
 

Jakość świadczonych usług społecznych w odniesieniu do poszczególnych zakresów i 

OBSZAR 3 
 

Efektywność Indywidualnych Planów Usług Społecznych wodniesieniu do zaplanowanych i 
zrealizowanych pakietów spersonalizowanych usług społecznych.  

12. BUDŻET PROGRAMU ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA. 
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opracowywane przez Koordynatorów Indywidualnych Programów Usług 

nia wraz z wnioskami 
zawierającymi ocenę osiągnięcia celu programu wraz z niezbędnymi 

połecznych, odnoszą się do: 

w podziale na rodzaje  i formy udzielenia 

a godzin udzielonych indywidualnych usług społecznych  w podziale na 

Liczba zrealizowanych usług społecznych o charakterze grupowym 

ug społecznych ( w tym ilość  K i M 

nych, które skorzystały z usług społecznych(z 

które skorzystały z usług społecznych                                      

Mierniki jakościowe Programu Usług Społecznych, odnoszą się do: 

w zakresie kompleksowych                   

Jakość świadczonych usług społecznych w odniesieniu do poszczególnych zakresów i 

odniesieniu do zaplanowanych i 

12. BUDŻET PROGRAMU ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA.  



 

Program Usług Społecznych finansowany będzie w 
„Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” 
Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozw
lokalnym, współfinansowanego ze środków Eur
okresie jego realizacji będzie to wyłączne źródło 

Łączna kwota planowana 

W tym:  

� Wspieranie rodziny i polityka prorodzinna: 634  2

� Wspieranie osób niepełnosprawnych: 540 000, 00 zł

� Promocja i ochrona zdrowia: 141

� Pobudzanie aktywności obywatelskiej 105

( z zastrzeżeniem iż, może ulec modyfikac
Społecznych)  

 

 

 

 

 

Program Usług Społecznych finansowany będzie w całości w ramach realizacji projektu  
g społecznych w gminie Bełżyce”  w ramach Programu Operacyjnego 

j; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 
okresie jego realizacji będzie to wyłączne źródło finansowania. 

Łączna kwota planowana  na usługi społeczne w ramach projektu wynosi 

1 421 300,00. 

y i polityka prorodzinna: 634  250, 00 zł 

Wspieranie osób niepełnosprawnych: 540 000, 00 zł 

Promocja i ochrona zdrowia: 141 750,00 zł 

Pobudzanie aktywności obywatelskiej 105 300, 00 zł 

oże ulec modyfikacji w trakcie realizacji Programu Usług 
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całości w ramach realizacji projektu  
w ramach Programu Operacyjnego 

j; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
g społecznych świadczonych w środowisku 

opejskiego Funduszu Społecznego i w 

projektu wynosi łącznie: 

ji w trakcie realizacji Programu Usług 


