
Jak przygotować się do
współpracy z centrami

UsłUg społecznych  



Jak przygotować się do
współpracy z centrami

UsłUg społecznych  

ZESZYT EDUKACYJNO-SZKOLENIOWY

kompendium wiedzy organizacji 
pozarządowej 

Janów Lubelski, październik 2021



Leksykon 
strategii partycypacJi

C CUS
Centrum Usług Społecznych

To jednostka organizacyjna utworzona przez samorząd terytorialny
szczebla gminy w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej

w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług. CUS
jest jednostką budżetową a utworzenie jej i prowadzenie należy do zadań
własnych gminy o charakterze fakultatywnym. CUS realizuje usługi spo-
łeczne będące zadaniami własnymi gminy oraz zadaniami z zakresu ad-
ministracji rządowej zleconymi gminie. CUS może realizować usługi
społeczne będące zadaniami własnymi powiatu oraz zadaniami 
z zakresu administracji rządowej zleconymi powiatowi, po uprzednim za-
warciu porozumienia pomiędzy gminą, która utworzyła CUS a powiatem 
(w miastach na prawach powiatu nie jest wymagane porozumienie)

* * *

* * *

* * *

C CIS
Centrum Integracji 
Społecznych

Jednostka organizacyjna tworzona na podstawie ustawy z dn. 13 czerw-
ca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, przez samorząd terytorialny lub

organizację pozarządową. Zadaniem CIS jest  świadczenie usług reinte-
gracji społecznej i zawodowej dla osób wykluczonych społecznie lub za-
grożonych tym wykluczeniem. CIS działa w formie: 

1) jednostki budżetowej samorządu terytorialnego, 
2) samodzielnego zakładu budżetowego samorządu terytorialnego, 
3) wyodrębniona (organizacyjnie i księgowo) jednostka w strukturze or-

ganizacji pozarządowej (w tym spółdzielni socjalnej). W CIS obowiązuje in-
dywidualny program zatrudnienia socjalnego oraz świadczenie integracyjne.

D
Działalność pożytku 
publicznego To działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje poza-

rządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z 24 kwiet-
nia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może
być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie prze-
pisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby

sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy 
z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, ak-
cjonariuszy i pracowników.

F
Formy zlecania zadań 
publicznych Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie ich realizacji, lub 

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
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J
Jednostki reintegracyjne To grupa podmiotów ujęta w klasyfikacji Ekonomii Społecznej i Solidarnej

zaliczana do podzbioru ekonomii solidarnej. Jednostkami reintegracyj-
nymi są CIS, KIS, WTZ, ZAZ. W podzbiorze ekonomii solidarnej występują
jeszcze przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chro-
nionej, a także spółdzielnie inwalidów i niewidomych.

* * *

* * *

K
Karta Atrybutów 
Organizacji – Partnera CUS To wynik pracy analitycznej członków organizacji, wykorzystujących me-

tody analizy SWOT do określenia mocnych stron podmiotu a także ko-
rzyści i obustronnych szans współpracy NGO-CUS. To także element
składowy portfolio organizacji pt.: Specjalizacja usług społecznych.

K KIS
Klub Integracji Społecznej

Jednostka organizacyjna tworzona na podstawie art.18 ustawy o zatrud-
nieniu socjalnym przez gminę lub organizację pozarządową (tzw. instytu-

cje tworzące). Zadaniem KIS jest  świadczenie usług reintegracji społecznej i
zawodowej dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym wyklu-
czeniem. KIS może działać w formie:

1) jednostki organizacyjnej samorządu gminy, 
2) wyodrębniony dział pracy środowiskowej w jednostce organizacyjnej po-

mocy społecznej (art.15 ustawy o pomocy społecznej),
3) wyodrębniona (organizacyjnie i księgowo) jednostka w strukturze orga-

nizacji pozarządowej (w tym spółdzielni socjalnej).

K
Koordynator 
indywidualnych planów
usług społecznych

To stanowisko pracy w CUS o charakterze obligatoryjnym. Podstawowe za-
dania to:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb osoby/rodziny zainteresowanej
skorzystanie z usług ujętych w lokalnym programie usług społecznych, 

2) opracowywanie indywidualnych planów usług społecznych i ich okre-
sowe weryfikowanie,

3) monitoring indywidualnych planów usług społecznych, 
4) koordynowanie usług społecznych przyjętych w indywidualnych pla-

nach, stały kontakt w beneficjentami indywidualnych planów usług.

* * *
Lokalna polityka społeczna Lokalna polityka społeczna odnosi się do  środowiska  gminnego,  w  któ-

rym  występuje  bezpośrednie,  naturalne  połączenie  istniejących  tu  po-
trzeb  oraz  środków,  które  przeznaczane  są  na  ich  zaspokajanie.  Polityka
lokalna jest prowadzona przez podmioty lokalne, mające najlepsze rozpozna-
nie potrzeb środowiska, rodzin, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób
bezdomnych, cudzoziemców przebywających na terenie gminy bez prawa sta-
łego pobytu, dzieci i młodzieży, rynku pracy itp

* * *

L
Lider Organizacji 
ds. Współpracy z CUS To osoba wybrana z pośród członków organizacji, w sposób demokratyczny

ale z zachowaniem oceny „postaci” kandydata. Wybór takiej osoby nie
oznacza, iż automatycznie będzie do przedstawiciel Zarządu organizacji.
Osoba taka poza podstawową wiedzą z obszaru polityki społecznej, funkcjo-
wania systemu pomocy i usług społecznych (posiadaną lub zdobywaną) winna
posiadać zestaw pozytywnych cech osobowościowych. Głównym zadaniem
takiej osoby jest utrzymywanie stałych kontaktów z trzema merytorycznymi
ustawowymi stanowiskami w CUS. To także wypełnienie zasady „jednego
okienka” we współpracy  CUS-NGO.

L

* * *
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M
Misja Strategii Partycypacji Pojęcie to oznacza propozycję wspólnego działania organizacji pozarządo-

wych dla uzyskania dobrej pozycji w relacjach z powstającymi CUS-ami.
To pojęcie nie odnosi się do misji organizacji w momencie jej powstawania,
lecz może zostać przyjęta jako element poszerzający obraną sferę działalności
organizacji.

Misja Strategii Partycypacji określa m.in. głównych realizatorów oraz inspi-
rację kierunku działania wobec nowych jednostek samorządu terytorialnego.

Misja Strategii: Podmioty Ekonomii Spolecznej i Solidarnej oraz  organiza-
cje zatrudnienia socjalnego Lubelszczyzny gotowe do współpracy z CUS-ami
w obszarze usług społecznych dla mieszkańców swoich gmin

N NGO
(skrót od ang. non-profit
organizations)
Organizacja pozarządowa

To podmioty które nie są:
1) jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy 

z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami,
instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi pa
ństwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2) podmiotami działającymi w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z za-
strzeżeniem ust. 4 ustawy

* * *

* * *

O
Obserwatorium CUS Pojęcie wprowadzone przez Strategię Partycypacji, oznaczające utworzony

zespół specjalistów, którego głównymi zadaniami jest informacja o współ-
pracy z CUS regionu Lubelskiego, poradnictwo i doradztwo dla NGO, pod-
miotów ES i innych z zakresu problematyki tworzenia lokalnych systemów
usług społecznych.

* * *

O
Organizator usług 
społecznych Stanowisko pracy w CUS o charakterze obligatoryjnym (kwalifikacje okre-

śla ustawa). Podstawowe zadania to:
1) nawiązywanie kontaktów z ludźmi na obszarze, na którym działa, z or-

ganizacjami partnerskimi oraz przedstawicielami władz, poznaje problemy i
potrzeby mieszkańców,

2) poznawanie ludzi, nowych osób i nowych grup społecznych oraz ich po-
trzeb, pracuje zarówno dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej, jak i dla grup, któ-
rych pozycja społeczna jest mocna, 

3) utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, zdobywa ich za-
ufanie i doradza im, jak zwracać się do różnych instytucji i jak korzystać z zasobów,

4) zbieranie informacji od mieszkańców i instytucji, przedstawia się orga-
nizacjom partnerskim jako specjalista i osoba kontaktowa i jako taki powi-
nien być znany wśród innych organizacji /instytucji.
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* * *

O
Organizator 
społeczności lokalnej Stanowisko pracy w CUS o charakterze obligatoryjnym (kwalifikacje okre-

śla ustawa). Podstawowe zadania to:
1) prowadzenie rozeznania potrzeb wspólnoty samorządowej 
w zakresie działań wspierających i jej potencjału,
2) opracowywanie planu organizowania społeczności lokalnej oraz jego realizacja,
3) podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, 
w szczególności organizowanie działań wspierających,
4) współpraca z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum

animację lokalną lub inne formy pracy środowiskowej.



P PES
– podmioty ekonomii 
społecznej i solidarnej

Zbiór ten stanowią:
1) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.

3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie;

2) koła gospodyń wiejskich (o ile posiadają osobowość prawną);
3) spółdzielnie pracy;
4) przedsiębiorstwa społeczne (podmioty ekonomii społecznej, które pro-

wadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, aktywizują
zawodowo osoby trudno zatrudnialne, nie prywatyzują zysku lub nadwyżki bi-
lansowej i są zarządzane w sposób partycypacyjny, mogą otrzymać status
przedsiębiorstwa społecznego);

5) spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
6) zakłady pracy chronionej;
7) jednostki reintegracyjne, w tym:

a) jednostki aktywizujące osoby niepełnosprawne (Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej),

b) jednostki zatrudnienia socjalnego aktywizujące osoby wykluczone
społecznie (Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej).

* * *

P PZS
– podmioty zatrudnienia 
socjalnego

Pojęcie to oznacza centra i kluby integracji społecznej, o których mowa 
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym

(tj.: Dz. U. z 2019, poz. 217 z późn. zm.), a więc to podmioty, które:
1) przygotowują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub już wy-

kluczone do kolejnych etapów usamodzielniania ekonomicznego, w tym do
tworzenia własnych miejsc pracy  w ramach spółdzielczości socjalnej (przy-
gotowywanie uczestników zajęć reintegracyjnych do świadczenia usług),

2) mogą przygotowywać na potrzeby już działających podmiotów eko-
nomii społecznej, wykonujących usługi społeczne odpowiednie grupy
osób do wykonywania określonych specjalności zawodowych (np. opie-
kunowie dzieci, opiekunowie osób starszych etc.),

3) mogą być zleceniobiorcami wybranych usług społecznych na ob-
szarze gminy lub powiatu, wykonując je w ramach programów reinte-
gracji zawodowej.

* * *

P
Portfolio 
„Specjalizacja 
usług społecznych”

To dokument przygotowany przez organizację dla miejscowo działającego
CUS, składający się z dwóch części:

1) Karta Atrybutów,
2) Oferta Usług społecznych. Dokument ten jest wynikiem pracy anali-

tycznej organizacji chcącej podjąć się współpracy z CUS-em.

* * *

P
Program współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi

Program współpracy przyjmowany jest przez JST do 30 listopada roku po-
przedzającego realizację zadania publicznego. Właśnie w ramach tego pro-

gramu powinny być wskazane przez daną jednostkę samorządu terytorialnego
usługi społeczne, jakie planuje się przekazać w trybie zlecenia zadania pub-
licznego, a także kwota na te zadania.

* * *

P
Plan organizowania 
społeczności lokalnej Plan jest opracowywany przez organizatora społeczności lokalnej (CUS),

z uwzględnieniem wniosków wynikających z rozeznania potrzeb i potencjału
wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych i działań wspierających.
Plan zawiera w szczególności:
1) opis działań, w tym działań wspierających, służących realizacji planu;
2) terminy i sposób realizacji poszczególnych działań w ramach planu. W przy-
padku CUS funkcjonującego dla kilku gmin, plan zawiera informacje w zakre-
sie określonym do każdej z gmin, która zawarła porozumienie.
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P
Program usług społecznych
(art.4 i art.5 ustawy) Programy usług społecznych przyjmowany jest w drodze uchwały Rady

Gminy (akt prawa miejscowego). Rada Gminy może przyjąć więcej niż
jeden program uslug społecznych (zadania gminy o charakterze fakulta-
tywnym. Przy opracowywaniu programu usług społecznych gmina bierze pod
uwagę diagnozę potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie
usług społecznych, opracowaną przez CUS. Program zawiera w szczególności: 

1) nazwę i cel programu;
2) okres realizacji programu;
3) opis potrzeb uzasadniających realizację programu;
4) charakterystykę i przewidywaną liczbę osób objętych programem;
5) określenie usług społecznych oferowanych w programie;
6) warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych do korzysta-

nia z usług społecznych określonych w programie;
7)  wysokość opłaty za usługi społeczne, osoby uprawnione do uzyska-

nia ulg w opłacie za usługi społeczne i wysokość tych ulg, jeżeli program
przewiduje opłatę lub ulgi w opłacie za usługi społeczne;

8) dane osobowe niezbędne do kwalifikowania osób zainteresowanych
do korzystania z usług społecznych;

9) organizację programu, w tym etapy jego realizacji;
10) sposób monitorowania i oceny programu oraz mierniki efektywno-

ści jego realizacji;
11)budżet programu oraz źródła jego finansowania.

* * *

S
Strategia Partycypacji To dokument, który powstał w trakcie realizacji zleconego zadania

pn.: „Wzmocnienie Kompetencji – Strategia partycypacji w lokalnym
rozwoju usług społecznych” finansowanego ze środków Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. 

To dokument będący "drogowskazem" dla wdrażania współpracy wie-
losektorowej między organizacjami pozarządowymi / instytucjami two-
rzącymi CISy lub KISy a Centrami Usług Społecznymi oraz wskazującym
możliwości wykorzystania ich potencjału organizacyjno-technicznego dla
lokalnych sieci świadczenia usług społecznych.

Dokument ten zawiera zestaw proponowanych procedur przygotowu-
jących zawiązanie przyszłej współpracy oraz „ścieżkę” wprowadzenia go-
towości danej organizacji do tej współpracy.

* * *

T
Test Strategii Partycypacji To działania przewidziane na określonych terytoriach zmierzające do

praktycznego sprawdzenia możliwości zastosowania procedur Stra-
tegii Partycypacji wspomagających przygotowanie organizacji pozarzą-
dowych do nawiązania i utrzymania współpracy z CUS-ami.

* * *

U
Usługi – definicje Usługi publiczne – świadczone przez administrację publiczną oby-

watelom bezpośrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez
finansowanie podmiotów użyteczności publicznej, rzadziej podmiotów
prywatnych zapewniających daną usługę. Usługi są tu traktowane jako
dobra publiczne. 

Usługi społeczne – to „działania, czynności skierowane na człowieka,
których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych 
i intelektualnych, w wyniku których tworzy się kapitał ludzki. 

Usługi społeczne użyteczności publicznej – nakierowane są na za-
spokajanie wielorakich potrzeb jednostek. Ich realizacja wymaga wszech-
stronności zaangażowania instytucji i jednoczesnej personalizacji działań.

Jak przygotować się do współpracy z centrami UsłUg społecznych / 9



Najczęściej realizowane są na poziomie lokalnym z uwzględnieniem zróż-
nicowanych preferencji i przy uwzględnieniu specyfiki danego środo-
wiska. W dużej mierze finansowane ze środków publicznych, tak by
gwarantowany był do nich równy dostęp. 

Usługi socjalne to te, które „przeznaczone są do zaspokajania życiowych
potrzeb człowieka, zwłaszcza potrzeb słabszych osób czy grup w społeczeń-
stwie; zapewniają ochronę przed ogólnymi i szczególnymi zagrożeniami dla
życia oraz pomagają w realizacji osobistych wyzwań i w sytuacjach kryzyso-
wych; świadczone są również na rzecz rodzin, (…); są to kluczowe instru-
menty ochrony podstawowych praw człowieka i ludzkiej godności”.

* * *

U
Usługi społeczne 
– definicja ustawowa
(art.2 ust.1)

Usługami społecznymi są działania  z zakresu:
polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej, pomocy
społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnos-
prawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury,
kultury fizycznej i turystyki, pobudzania aktywności obywatelskiej,
mieszkalnictwa, ochrony środowiska oraz reintegracji zawodowej 
i społecznej podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb
wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bez-
pośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców
o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. Usługami społecz-
nymi są w szczególności działania podejmowane na podstawie 17 ustaw,
wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy o cus.

* * *

W
Wizja Strategii Partycypacji Strategii Partycypacji to dokument wskazujący, że proponowane dzia-

łania są procesem tworzenia i realizacji perspektywicznych planów,
uzyskiwania określonej pozycji względem otoczenia a także są trwałym
wzorcem działania. Przyjmując, że wizja to:

1) stan docelowy, to cel nadrzędny który wyznacza wszystkie pozostałe
elementy strategii,

2) informacja o aspiracjach nie tylko autorów strategii ale także bene-
ficjentów dokumentu, oraz

3) integracja liderów, organizacji i partnerów wokół idei, którą zamierza
się wdrożyć w praktykę, sformułowano jej następujące brzmienie: każdy
podmiot ekonomii społecznej i solidarnej, w tym podmioty reintegracyjne Lu-
belszczyzny partnerem dla Centrów Usług Społecznych w 14 ustawowych
zakresach usług społecznych.

* * *

W
Warunki partnerstwa
wielosektorowego Warunkiem istnienia partnerskich relacji między sektorami są:

• uwzględnienie zasady partnerstwa w aktach prawnych o cha-
rakterze ustrojowym lub systemowym.

• zdefiniowanie mechanizmów współpracy o charakterze partner-
skim w aktach prawnych niższego rzędu, zwłaszcza ustawach regulu-
jących poszczególne obszary polityki społecznej oraz funkcjonowanie
administracji rządowej i samorządu terytorialnego, 

• stworzenie opartych na przejrzystych regułach możliwości fi-
nansowania ze środków publicznych realizacji zadań społecznych
przez podmioty trzeciego sektora, 

• istnienie postaw otwartości i chęci do partnerskiej współpracy 
u przedstawicieli administracji publicznej oraz trzeciego sektora.
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Z ZET
– skrót dla nazwy 
„zespół ekspertów testu”

To pojęcie wprowadzone przez Strategię Partycypacji oznaczające 
2-osobowe zespoły eksperckie, działające na terytoriach testu z funk-

cją doradczą, monitorującą i wspomagającą organizacje przygotowujące
się do współpracy z CUS-ami.

Z
Zlecanie usług 
społecznych organizacjom
pozarządowym

Zlecanie realizacji zadań odbywać się może w dwóch formach: 
a) otwartego konkursu ofert, 
b) przekazania dotacji w trybie uproszczonym, zwanym „małym
grantem”. 

* * *



akty prawne
kompatybilne z ustawą z 19 lipca 2019 r.
o realizowaniu usług społecznych przez
centrum usług społecznych

1. Ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum
usług społecznych  ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1818). 

2. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.). 

3. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1249).

4. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z  2020 r. poz.
1876, z późn. zm.). 

5. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

6. Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 685).

7. Ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj.; Dz. U. z 2021 r.
poz. 183, z późn. zm.).

8. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

9. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2050, z późn. zm.).

10. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

11. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
1082, z późn. zm.). 

12. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn.zm.).

13. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 176).
14. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działal-

ności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.). 
15. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
16. Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
17. Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U.

z 2020 r. poz. 75, z późn. zm.).
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centrUm UsłUg społecznych
– co warto wiedzieć o procesie jego tworzenia 

Centrum Usług Społecznych to stwo-
rzona gminom możliwość skoordy-
nowanego oraz efektywnego udzie-

lania uslug społecznych a także poszerze-
nie dostępu do tych uslug poprzez adreso-
wanie ich do wszystkich mieszkańców.
Funkcjonowanie nowej jednostki organi-
zacyjnej w lokalnej polityce społecznej po-
zwala na udzielanie bardziej komplek-
sowego wsparcia i skutkuje szeroką ofertą
kierowaną do całej lokalnej społeczności, a
nie jedynie do grup osób wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym i będących w ubóstwie.

Wprowadzona prawna definicja usług
społecznych (art.2 ust.1 ustawy o cus) okre-
śla, że są to działania z zakresu: polityki
prorodzinnej, wspierania rodziny, pieczy za-
stępczej, pomocy społecznej, promocji
i ochrony zdrowia, wspierania osób niepeł-
nosprawnych, edukacji publicznej, prze-
ciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury
fizycznej i turystyki, pobudzania aktywno-
ści obywatelskiej, mieszkalnictwa, ochrony
środowiska oraz reintegracji zawodowej
i społecznej - świadczone w formie niema-
terialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin,
grup społecznych, grup mieszkańców
o określonych potrzebach lub ogółu miesz-
kańców.

W katalogu działań będących usłu-
gami społecznymi wyróżnia się m.in.:

l pracę socjalną z osobą i rodziną oraz
asystenturę dla rodzin, 

l środowiskową pracę socjalną w róż-
nych formach, 

l terapię osób i rodzin doświadczają-
cych trudności w funkcjonowaniu w spo-
łeczeństwie, 

l mediacje rodzinne i w sporach in-
nych niż rodzinne, 

l animację lokalną, 
l edukację środowiskową oraz inne

formy działań aktywizujących w środo-
wisku zamieszkania, 

l poradnictwo prawne, obywatelskie,
psychologiczne i rodzinne, w tym mał-
żeńskie, 

l reintegrację zawodową i społeczną, 
l interwencję kryzysową, 

l usługi wsparcia dla osób tworzących
rodzinną pieczę zastępczą, 

l rehabilitację zawodową i społeczną
osób niepełnosprawnych, asystenturę
i inne usługi wsparcia dla osób niesamo-
dzielnych i osób o ograniczonej samo-
dzielności, w tym niepełnosprawnych,
przewlekle chorych, starszych i bezdo-
mnych, 

l usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, w tym dla osób niesa-
modzielnych i osób o ograniczonej samo-
dzielności pozostających w środowisku
zamieszkania, 

l usługi wsparcia dla opiekunów osób
niesamodzielnych i osób o ograniczonej
samodzielności, w tym usługi opieki wy-
tchnieniowej,

lwsparcie doradcze, informacyjne i psy-
chologiczne, 

l pomoc postpenitencjarną i readap-
tację społeczną, promocję zdrowia, w tym
zdrowia psychicznego, oraz 

l edukację zdrowotną.

Centrum Uslug Społecznych jest jed-
nostką budżetową a jej utworzenie i pro-
wadzenie należy do zadań własnych
gminy o charakterze fakultatywnym.

Warianty tworzenia nowej jednostki
organizacyjnej – Centrum Usług Społecz-
nych to:

Wariant: Przekształcenie
ośrodka pomocy społecznej 

w Centrum Usług Społecznych

Utworzone w ramach procedur tego wa-
riantu Centrum Usług Społecznych przej-
mie obecne zadania ośrodka pomocy
społecznej oraz będzie wykonywać dodat-
kowo co najmniej dwa zakresy usług spo-
łecznych, o których mowa w ustawowym
katalogu (art. 2 ust. 1 ustawy o cus).

Istotą przekształcenia jest uznanie, że 
z czasem usługi społeczne powinny mieć
charakter usług powszechnych skierowa-
nych do społeczności lokalnej, przy obec-
nym kierunkowaniu ich przez ośrodek
pomocy społecznej do selektywnej grupy
odbiorców (np. osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, osób ze sfery ubóstwa).

Podstawowym warunkiem skorzystania
z tego wariantu jest przejęcie przez CUS
zadań ośrodka pomocy społecznej wraz 

Warianty utworzenia CUS
Przekształcenie
ośrodka pomocy 

społecznej 
w CUS

Porozumienie gmin
(dwóch lub większej
liczby) i utworzenie
międzygminnego

CUS

W miastach powyżej
100 tys. mieszkańców

poprzez:
1) przekształcenie
ośrodka pomocy
spolecznej w CUS

lub
2) utworzenie

odrębnej jednostki
poza ośrodkiem

pomocy społecznej

CUS PO PRZEKSZTAŁCENIU
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKONUJE OBECNE ZADANIA
ORAZ DODATKOWO CO NAJMNIEJ 2

USŁUGI, KTÓRYCH OŚRODEK NIE
REALIZOWAŁ DOTYCHCZAS
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z świadczonymi przez niego dotychczaso-
wymi usługami oraz dodatkowo dobranie
co najmniej 2 usług, które do dnia utwo-
rzenia centrum nie były świadczone (np.
usługi reintegracji społecznej i zawodowej).
Tym samym, w gminach, które zdecydują
się na to rozwiązanie, przestanie funkcjo-
nować ośrodek pomocy społecznej a jego
zadania przejmie CUS, w strukturze któ-
rego obligatoryjnie zostanie wyodrębniony
zespół do spraw realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej.

Procedura przekształcenia ośrodka po-
mocy społecznej w CUS to proces kilku-
etapowy, a mianowicie:

l Etap inicjatywy powołania CUS,

l Etap oceny i analizy zasadności utwo-
rzenia CUS/przekształcenia ośródka po-
mocy społecznej,

l Etap powołania zespołu ds. organiza-
cji CUS z zadaniem opracowania wstępnej
koncepcja funkcjowania centrum,

l Etap uchwały Rady Gminy o prze-
kształceniu ośrodka pomocy społecznej,

l Etap przygotowania podstawowych
dokumentów Centrum, wewnętrznych re-
gulaminów oraz schematu struktury orga-
nizacyjnej,

l Etap zatrudnienia kadr CUS.
Uznać należy, że dla przyszłej współ-

pracy pomiędzy organizacją pozarządową 
i CUS ważne są dwa etapy procesu two-
rzenia nowej jednostki organizacyjnej, 
a mianowicie:

l Etap inicjatywy – zasugerowanie wła-
dzom Gminy/Miasta (wójtowi /burmist-
rzowi /prezydentowi miasta) celowości
rozpatrzenia decyzji o utworzenia w miejsce
dotychczasowego ośrodka pomocy społecz-
nej nowej jednostki organizacyjnej CUS
może nastąpić przez przedstawicieli lokal-
nych organizacji pozarządowych czy grupę
mieszkańców, którzy zwrócą się z taką 
inicjatywą w nieformalnym piśmie, czy np.

w ramach petycji.
l Etap powołania zespołu ds. organiza-

cji CUS i wstępnej koncepcji – ten etap
wspólnej pracy przedstawicieli różnych in-
stytucji i organizacji jest istotny szczególnie
w sytuacji gminy, gdzie zasoby kadrowe
ośrodka pomocy społecznej są szczupłe
(kilku pracowników wraz z kierownikiem).
Zasadne będzie więc włączenie się do prac
takiego zespołu przedstawicieli podmiotów
działających aktywnie w sferze kultury,
edukacji, profilaktyki, rekreacji, sportu i in-
nych, w tym reprezentujących III sektor.
Zadaniem tego zespołu jest przygotowanie
dokumentu „wstępnej koncepcji CUS”, 
a przede wszystkim diagnozy potrzeb w za-
kresie usług społecznych na danych teryto-
rium. W tym miejscu warto uwzględnić:

a) rekomendacje Oceny Zasobów Po-
mocy Społecznej, która jest każdego roku
przedmiotem dyskusji i analizy na posie-
dzeniach rady gminy (OZPS przyjmowana
jest przez radę w formie uchwały lub infor-
macji rocznej),

b) rekomendacje z programów rewitali-
zacji, w których umieszczone są sekwencje
dotyczące m.in. rozwoju usług społecznych,
tworzenia podmiotów świadczących usługi
społeczne oraz zwiększenia udziału organi-
zacji i sektora ES w świadczeniu usług,

c) wnioski i propozycje z innych ważnych
dokumentów, takich jak np.: gminna strate-

gia rozwiązywania problemów społecznych,
program współpracy z organizacjami poza-
rządowymi (roczne i wieloletnie), program
wspierania rodziny i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych.

Wariant: Porozumienie o utwo-
rzeniu jednego CUS dla kilku

gmin – tzw. międzygminny CUS

Wariant ten wymaga podjęcia wspól-
nego trudu analizy i konsultacji z sąsied-
nimi samorządami i udzielenia odpowiedzi

na pytanie: jaka formuła nowej jednostki
organizacyjnej będzie najkorzystniejsza 
– razem czy osobno? Czy będzie to prze-
kształcenie istniejącego ośrodka pomocy
społecznej, czy może bardziej korzystne bę-
dzie powołanie wspólnie (choć nie jest ob-
ligatoryjne) wspólnego centrum usług
społecznych?

Ustawa określa, iż w tym wariacie
można zastosować rozwiązanie polegające
na tym, że na terytorium jednej z co naj-
mniej 2 gmin można utworzyć CUS, jako
odrębną jednostkę od działającego na jej
obszarze ośrodka pomocy społecznej.

Należy pamiętać, że CUS powstały na
podstawie porozumienia międzygminnego,
może na mocy porozumienia zawartego 
w trybie art. 15 ustawy o CUS świadczyć
usługi społeczne na rzecz mieszkańców
innej gminy. Takie porozumienie, dla gminy
prowadzącej centrum i gmin współtworzą-
cych centrum może dać możliwość efek-
tywnego zagospodarowania potencjału
kadrowego specjalistów i potencjału insty-
tucjonalnego podmiotów świadczących
usługi społeczne.

Wariant: Utworzenie CUS 
w miastach powyż ej 100 tys.

mieszkańców

Ustawa daje możliwość dla miast powy-
żej 100 tysięcy mieszkańców utworzenia

CUS poprzez skorzystanie z dwóch ścieżek: 

1) poprzez przekształcenie istniejącego
w mieście ośrodka pomocy społecznej 
w centrum, lub

2) przez utworzenie w mieście nowej
jednostki organizacyjnej, odrębnej od funk-
cjonującego w tym mieście ośrodka po-
mocy społecznej.
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Ważne 
dla NGO

l Na którym etapie procesu tworzenia 
CUS włączyć się?

FAKULTATYWNA PROPOZYCJA 
KILKUETAPOWEJ PROCEDURY

PRZEKSZTAŁCENIOWEJ 
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Ustawowe zadania każdego
centrUm UsłUg społecznych
Katalog zadań CUS określa art. 13 ustawy o cus, przy czym użyto sformułowanie w brzmieniu „w szczególności”,
oznaczające otwartość tego zbioru:

Zadanie 1 zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych prze-
kazanych do realizacji centrum, w tym określonych w programie usług społecznych

Zadanie 2 prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie
usług społecznych

Zadanie 3 opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie
usług społecznych

Zadanie 4 realizowanie programu usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób zaintereso-
wanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie usług spo-
łecznych oraz opracowywanie i monitorowanie realizacji indywidualnych planów
usług społecznych

Zadanie 5 realizowanie innych niż usługi społeczne zadań przekazanych do realizacji cen-
trum,   w tym zadań z zakresu pomocy społecznej, w przypadku, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1

Zadanie 6 podejmowanie działań na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty samo-
rządowej z wykorzystaniem potencjału tej wspólnoty, w tym organizowanie działań
samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich stanowiących uzupełnienie usług
społecznych (działania wspierające)

Zadanie 7 opracowywanie standardów jakości usług społecznych określonych w programie
usług społecznych, w przypadku braku określenia tych standardów w obowiązują-
cych przepisach, oraz ich wdrażanie

Zadanie 8 podejmowanie działań na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym
przez nawiązywanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami
wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r.  o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi i prawnymi;

Zadanie 9 gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych
realizowanych na obszarze gminy tworzącej centrum oraz gminy będącej stroną po-
rozumienia, o którym mowa w art. 10 pkt 2, lub porozumienia, o którym mowa 
w art. 15 ustawy.
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strUktUra organizacyJna 
centrUm UsłUg społecznych 
– warto zapamiętać 

Dla wiedzy organizacji pozarządowej najważniejsze do za-
pamiętania z punktu widzenia przyszłej współpracy 
z CUS są takie elementy struktury organizacyjnej jak:

Dyrektor Centrum – którego zadaniami będzie m.in.: kie-
rowanie pracami centrum i reprezentowanie centrum na ze-
wnątrz, zatwierdzanie opracowywanych przez organizatora
usług społecznych standardów jakości usług społecznych, za-
twierdzanie indywidualnych planów usług społecznych i ich ak-
tualizacji, opracowywanie rocznego planu działalności,
sprawozdania z działalności centrum za poprzedni rok kalen-
darzowy, sprawowanie zarządu mieniem centrum, prowadzenie
gospodarki finansowej centrum. Dyrektor, w ramach swoich
obowiązków,  będzie mógł równocześnie wykonywać zadania or-
ganizatora usług społecznych.

Zespół ds. organizowania usług społecznych – w skład
którego wchodzi organizator usług społecznych oraz koordyna-
torzy indywidualnych planów usług społecznych w liczbie do-
stosowanej do potrzeb wynikających z uwarunkowań lokalnych.

Do zadań Organizatora Uslug Społecznych należy:

m nawiązanie kontaktów z ludźmi na obszarze, na którym
działa, z organizacjami partnerskimi oraz przedstawicielami
władz, poznanie problemów i potrzeb mieszkańców, 

m utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami,
zdobywanie ich zaufania, doradzanie mieszkańcom jak zwracać
się do różnych instytucji i jak korzystać z ich zasobów,

m zbieranie informacji od mieszkańców i instytucji, a także
organizacji partnerskich.

Do zadań Koordynatora Indywidualnych Planów Usług
Społecznych należy:

m rozpoznanie indywidualnych potrzeb osoby/rodziny zain-
teresowanej skorzystaniem z usług ujętych w lokalnym progra-
mie usług społecznych, 

m opracowywanie indywidualnych planów usług społecz-
nych i ich okresowe weryfikowanie,

m prowadzenie monitoringu indywidualnych planów usług
społecznych, 

m koordynowanie usług społecznych przyjętych w indywi-
dualnych planach,

m utrzymywanie stałego stały kontaktu z beneficjentami in-
dywidualnych planów usług.

Zespół ds. realizacji zadań z pomocy społecznej oraz sta-
nowisko organizatora społeczności lokalnej – w skład tego
zespołu wchodzą organizator pomocy społecznej, specjaliści 
z zakresu pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz inni, w tym
z zakresu integracji społecznej.

Do zadań Organizatora Społeczności Lokalnej należy:

m prowadzenie rozeznania potrzeb wspólnoty samorządowej
w zakresie działań wspierających i jej potencjału,

m opracowywanie planu organizowania społeczności lokalnej
oraz jego realizacja,

m podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samo-
rządowej, w szczególności organizowanie działań wspierających,

m współpraca z podmiotami prowadzącymi na obszarze
działania centrum animację lokalną lub inne formy pracy śro-
dowiskowej

Ważne dla NGO
z punktu widze-
nia dotychcza-

sowych
kontaktów 

z pracownikami
ośrodka pomocy

społecznej

mWszyscy pracownicy zatrudnieni w dniu
przekształcenia ośrodka pomocy spolecz-
nej w CUS "z mocy prawa" stają się pra-
cownikami nowej jednostki organiza-
cyjnej.
m Nie ma wobec tych pracowników ża-
dnych nowych procedur naboru
mZachowane są okresy pracy i ich prawne
konsekwencje.
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działania wspieraJące
– istotny eLement UzUpełniaJący
współpracę z cUs
Działania wspierające, wymienione w art.13 ust1 pkt 6 są traktowane jako uzu-
pełnienie katalogu usług społecznych. W przyszłym zakresie współpracy pomię-
dzy NGO a CUS konieczne jest ich uwzględnienie, jako oferta III sektora.

Dla seniorów Dla osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin

Dla społeczności terytorialnej

n Utworzenie klubu aktywnego se-
niora.

n Utworzenie klubu wolontariusza,
zrzeszającego wolonatariuszy, świad-
czących pomoce osobom starszych
oraz seniorów, chcących pomagać
innym.

n Pomoc sąsiedzka.

n Utworzenie klubu osób niepełnos-
prawnych.

n Klub samopomocy dla osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin.

nZałożenie klubu wolontariusza, zrze-
szającego osoby świadczące różne
formy pomocy osobom niepełnos-
prawnym, jak i osoby niepełnosprawne
świadczące pomoc członkom społecz-
ności lub na rzecz całej wspólnoty.

n Bank czasu.

n Działania animacyjne.

n Imprezy integracyjne.

n Kampanie społeczne.

n Działania animacyjne, służące po-
budzaniu ludzi do działania.

n Inicjowanie spotkań obywatelskich
i grup obywatelskich.

nTworzenie miejsc społecznościowych
działających w oparciu o mechanizmy
wspólnotowe (domów sąsiedzkich,
centrów aktywności, lokalnej, itp.).

n Inicjowanie Banku Czasu.

nWarsztaty edukacyjne.

n Wydarzenia sąsiedzkie, organizo-
wane z udziałem mieszkańców.

n Grupy samopomocowe.  

Warto zwrócić uwagę na wolontariat w różnych obszarach, m.in.: seniorzy, niepełnosprawni, eurosieroty, dzieci obco-
krajowców, przewlekle i długotrwale chorzy, rodziny dysfunkcyjne, chorzy psychicznie, itp. 

Oferta współpracy
NGO z CUS – działania

wspierające 

n Wiele organizacji pozarządowych może stać się partnerem dla
CUS w obszarze działań wspierających nie specjalizując się w okre-
ślonych usługach społecznych
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przykłady UsłUg społecznych 
– oferta NGO jako wykonawcy usług ujętych w programie
usług społecznych CUS
Poniżej podanych zostanie kilka rodzajów usług, które są typowymi potrzebami mieszkańców każdej gminy, a
które mogą stać się przedmiotem specjalizacji NGO i ich jednostek organizacyjnych (np. CIS, KIS) we współpracy
z CUS. Kilka charakterystyk:

Usługa pomocy osobistej To rodzaj usługi umożliwiającej niezależne życie osobom niepełnosprawnym (osoby dorosłe, se-
niorzy, dzieci) w szczególności decydowania o ocenie własnych potrzeb oraz wyborze danej
usługi przy dysponowaniu na jej zakup własnymi środkami finansowymi (np. świadczenia pie-
niężne, wypłacane z systemu pomocy społecznej). Beneficjent usługi może ją zakupić od insty-
tucji / podmiotu ES samodzielnie. Ta usługa jest rodzajem usługi niezależnej i nie jest utożsamiana
z takimi usługami jak: pomoc w domu lub usługą opieki domowej. Zakup usługi „pomocy oso-
bistej” następuje bezpośrednio na rynku lub poprzez skorzystanie ze wsparcia podmiotu ES, dys-
ponującego odpowiednio przygotowaną kadrą pracowników.

Osoba wykonująca usługę „pomocy osobistej” jest specyficznym rodzajem przedstawiciela
prawnego, który wspiera beneficjenta w wyborze świadczeniodawcy wybranej usługi, a w nie-
których przypadkach sam musi daną usługę wykonać.

Usługa profesjonalnego 
reprezentowania interesów 

To rodzaj usługi świadczonej indywidualnie określonym osobom, wykonywana przez przeszko-
loną osobę (będącą np. pracownikiem podmiotu ES), której główną rolą jest doradzanie i po-
maganie w podejmowaniu decyzji lub korzystania z przysługujących uprawnień, uczestniczenie
w negocjacjach z innymi instytucjami.

Usługa interwencji 
kryzysowej i usług 
w nagłych przypadkach

To specyficzny rodzaj usług, kierowany najczęściej do grup osób lub rodzin doświadczających
kryzysu psychicznego oraz do dzieci narażonych na zaniedbania i złe traktowanie poprzez za-
pewnienie opieki zastępczej. Usługa polega m.in. na:

1.) przebywaniu w pierwszych dniach kryzysu w domu beneficjenta usługi dla nawiązania ści-
słej nacechowanej zaufaniem relacji i kontrolując podawanie np. leków,

2.) sukcesywnym włączania w codzienne obowiązki wraz z dojściem do sytuacji powrotu do
ról domowych, zawodowych, etc, (3) stopniowym ograniczaniu swojej obecności w otoczeniu
beneficjenta. Wykonywanie tej usługi wymaga specjalistycznego przygotowania realizatora 
(np. pracownika podmiotu ES).

Usługa krótkich urlopów,
tzw. usługa wytchnieniowa

To rodzaj usługi stosowany wobec niepełnosprawnych dzieci lub osób dorosłych czy starszych po-
legająca na odciążeniu ich opiekunów od codziennych powinności. Usługa może być świadczona
przez kilka godzin, kilka dni oraz w miejscu pobytu beneficjenta lub w miejscu pobytu osoby wy-
pełniającej rolę „zastępczego” opiekuna. Ten rodzaj usług wymaga nie tylko specjalistycznego
przygotowania zawodowego ale także zagwarantowania bezpieczeństwa instytucjonalnego,
np. poprzez oferowanie takiej usługi przez organizację pozarządowa/ podmiot ES, dysponujący
odpowiednimi referencjami.

Usługa zawierania 
znajomości

To usługa kierowana do osób zależnych, seniorów oraz ich rodzin. Wykonawcom może być re-
komendowana osoba przez znany podmiot ES (np. pracownik), a także zgłoszona do najbliższej
jednostki policji, jako osoba godna zaufania. Usługa ta pozwala na przezwyciężanie izolacji oraz
prowadzi do ewentualnego większego zaangażowania się beneficjenta w życie społeczności 
i towarzyskie. Osoba wykonująca tą usługę musi być przeszkolona, szczególnie w odniesieniu
do opieki nad dziećmi  lub dorosłymi szczególnej troski.
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Usługa pomocy domowej 
i opieki domowej

To rodzaj usługi o charakterze indywidualnym, polegająca na okresowych wizytach w miejscu
pobytu beneficjenta oraz wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa
domowego (np. zakupy, porządki, higiena, kąpiele, pranie, dopilnowywanie pobierania leków).
Osoba wykonująca tą usługę powinna posiadać referencje np. podmiotu ES oraz gwarancje 
w przypadku wystąpienia losowych zdarzeń (np. posądzeń o kradzieże, etc.).

Usługa dla małych dzieci To usługi prowadzone w formie zinstytucjonalizowanej przez podmioty ES – np. kluby malucha,
bawialnie, opieka nad dziećmi 0-3 lata w miejscu zamieszkania, świetlice dla dzieci w wielu 6-12
lat, świetlice socjoterapeutyczne, place i sale zabaw, salony rodzinne.

Usługa żłobkowa
i przedszkolna

To rodzaj usług prowadzonych przez NGO / podmioty ES, zatrudniające wyszkolone osoby, po-
siadające ukończone kursy etc. Podmioty ES, prowadzące tą usługę muszą posiadać zaakcepto-
wane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programy szkoleniowe w wymiarze:

a) dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
b) dla dziennego opiekuna 160 godzin,
c)szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
d) szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin.

Usługi opiekuńcze 
– niektóre rodzaje

To usługi wymagające specjalistycznego przygotowania zawodowego, obejmujące m.in.: usługi
opiekuńczo-pielęgnacyjne, pomoc opiekunek, usługi opiekuńcze w godzinach popołudniowych
i w weekendy, monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, zajęcia terapeutyczne, dydaktyczne,
edukacyjne, domowa opieka pielęgniarską, oraz całodobowa asystę i pomoc osobom chorym 
i ich rodzinom. Usługi te oferowane są przez personel NGO / podmiotów ES i wymagają specja-
listycznego przygotowania zawodowego.

Usługi rehabilitacyjne To specjalistyczne usługi wykonywane przez przygotowany personel, posiadający odpowiednie
kwalifikacje. Paleta tych usług jest szeroka, a wśród nich wymienia się m.in.: usługi z zakresu re-
fleksologii, zajęcia ruchowe, masaże lecznicze, kursy tańca, aerobik, gimnastykę korekcyjną,
spacery (nordic-walking) z instruktorem, zabiegi dotleniające organizm, kinezyterapię, integra-
cję sensoryczna dla dzieci, wspomaganie rozwoju mowy. Usługi te oferowane są przez personel
NGO / podmiotów ES i wymagają specjalistycznego przygotowania zawodowego.

Usługi „towarzysza” To specyficzny rodzaj usług, kierowany najczęściej do osób mających problemy ze zdrowiem
psychicznym ale niekoniecznie. Osoba wykonująca tą usługę musi nie tylko przejść odpowiednie
szkolenie ale także dysponować specyficznymi cechami osobowościowymi.

Usługa opieki pozaszkolnej
i zajęć pozalekcyjnych 

To różne usługi zaliczane do form opieki nad dziećmi przed i po lekcjach oraz podczas wakacji.
Najczęściej prowadzone w formie instytucjonalnej.

Usługi pomocy technicznej
i serwisowania sprzętu 

To usługi mające na celu ułatwienie funkcjonowania beneficjentom w codziennym życiu, popra-
wiające kontakt z otoczeniem a także umożliwiające odpłatne lub nieodpłatne korzystanie z urzą-
dzeń technicznych (sprzęt rehabilitacyjny, wypożyczanie go) oraz serwisowanie i naprawę.
Wykonywanie tych usług wymaga specjalistycznego przeszkolenia, szczególnie w odniesieniu do
obsługi sprzętu, do zaznajomienia się z konstrukcjami technicznymi oraz prowadzeniem serwisu.

Usługi przygotowywania 
i dowozu posiłków

To rodzaj usług stosowanych najczęściej do osób zależnych, w tym seniorów. Wymagają przy-
gotowania zawodowego z zakresu gastronomii, zdrowego żywienia oraz obsługi urządzeń ga-
stronomicznych i innych technicznych (np. pojazdów).

Usługi remontowo
-adaptacyjne 

To usługi wymagające przygotowania specjalistycznego w niektórych zawodach budowlanych.
Ich wykonywanie ma na celu przełamywanie barier technicznych, usprawnianie pomieszczeń 
i dostosowywanie ich do potrzeb określonych grup beneficjentów.

W przekazie informacyjnym dla organizacji warto wykorzystać bazę danych o ofertach spółdzielni socjalnych (to także organiza-
cje pozarządowe) w sferze usług, umieszczoną na stronie internetowej http://www.spoldzielniesocjalne.org/ katalog branżowy spół-
dzielni socjalnych.
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Jak przygotować się do
współpracy z cUs

Propozycje dla organizacji pozarządowych i ich jednostek organizacyjnych

Podpowiedź została przygotowana w odrębnym dokumencie pt.:
STRATEGIA PARTYCYPACJI W ROZWOJU LOKALNYCH
USŁUG SPOŁECZNYCH REGIONU LUBELSKIEGO, czyli kom-

pendium wskazówek dla lubelskich podmiotów ekonomii społecznej 
i solidarnej, w tym podmiotów reintegracyjnych do włączenia się w or-
ganizowanie i realizację usług społecznych we współpracy z Centrami
Usług Społecznych.

W tym dokumencie zawarte zostały propozycje dla organizacji
pozarządowych / podmiotów PES, ukierunkowane na przygoto-
wanie ich do współpracy z nowymi jednostkami organizacyjnymi
w architekturze lokalnej polityki społecznej – CUSami. Poza
udziałem w cyklu edukacyjnym ważne wydaje się przejście przez
kilka etapów prac analityczno-merytorycznych jakie powinny or-
ganizacje pozarządowe wykonać we własnym zakresie, chcąc być
gotowymi do podjęcia współpracy.

Poniżej skrótowy opis poszczególnych etapów przygotowania
się do przyszłej współpracy:

Etap 1: opracować własną Kartę Atrybutów 
Organizacji – partnera CUS

To dokument będący wynikiem pracy analitycznej i zdiagnozo-
wania „najmocniejszych stron” i wskazania korzyści dla partnera 
– CUS przy podjęciu współpracy. Analizie powinny zostać poddane
podstawowe obszary funkcjowania każdego NGO, w tym m.in.:

W analizie SWOT danego podmiotu nie powinno zabraknąć
także oceny trudno mierzalnych elementów z działalności organi-
zacji. Stąd też, warto udzielić odpowiedzi na przykładowe pytania: 

1) czy w organizacji przestrzegane są zasady etyki oznaczające,
że w swoich działaniach kieruje się wartościami stworzonymi i
przyjętymi przez zbiorowość, w której funkcjonuje?,

2) czy organizacja wypracowała sobie swoimi statutowymi dzia-
łaniami uznanie w lokalnej społeczności i czy jest zaufanym part-
nerem instytucji administracji publicznej?

Opracowany dokument będzie miał charakter specyficznej in-
formacji dla CUS.

Etap 2: opracować własną listę usług społecznych
oraz działań wspierających 

– Oferta dla CUS

Ocenie powinny zostać poddane te statutowe działania organi-
zacji, które odpowiadają ustawowemu katalogowi usług społecz-
nych oraz te rodzaje działań wspierających, które są z polu
zainteresowania CUS. Nie oznacza to jednak, że w końcowym wy-
niku nie znajdą się inne propozycje ze strony organizacji pozarzą-
dowej, które będą odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.

Wynikiem tego etapu pracy powinno być przygotowanie doku-
mentu w charakterystyce ofert dla CUS, tzw. specjalizacja w usłu-
gach społecznych oraz specjalizacja działań wspierających. Jest to
także odpowiedź na kilka przykładowych pytań, w tym: 

1. Kto będzie odbiorcą usług lub działań wspierających?, np.:
osoby indywidualne, rodziny, środowisko, grupa wiekowa, itd.,

2. Co powinno skupić uwagę CUS, np.: które rodzaje usług spo-
łecznych są domeną działania organizacji?, które można przyjąć do
ewentualnej realizacji pod pewnymi warunkami?,

3. Co organizacja gwarantuje, kiedy będzie realizować określony
rodzaj usług lub działań wspierających zleconych przez CUS? np.:
jakość usługi, niestandardowe podejście do usługobiorcy, wysłu-
chanie uwag i sugestii.

Etap 3: zsynchronizować wyniki etapu 1 i 2 
– opracować własne portfolio dla CUS 

pn. „NGO-partnerem CUS”

Przy opracowywaniu specyficznego dokumentu jaki może zos-
tać przekazany miejscowemu CUSowi ważne jest, aby jego treść nie
powtarzała ogólnych informacji o organizacji / PES, jakie można od-
szukać na stronach internetowych. Adresatem portfolio powinien być
przede wszystkim Organizator Usług Społecznych, bowiem to m.in.
on jest odpowiedzialny za podaż usług realizowanych przez CUS.

Ważną kwestią jest format portfolio, przy czym sugeruje się
skorzystanie z tradycyjnej formy jaką jest format drukowany
(teczka dla CUS).

Obszar 1 Zbieżność działalności statutowej organizacji 
w kontekście ustawowego zakresu usług spo-
łecznych

Obszar 1 Zasoby kadrowe organizacji i możliwość pozys-
kania specjalistów/pracowników do wykonywa-
nia określonych usług

Obszar 1 Własna baza materiałowo-techniczna i możli-
wości nieodpłatnego jej powiększenia

Obszar 1 Źródła finansowe – własny budżet, stopień zasi-
lania zewnętrznego

Obszar 1 Doświadczenia organizacji, szczególnie w sferze
usług społecznych (wykonane projekty, wykonane
zlecenia zadań publicznych)

Obszar 1 Etyka i wiarygodność organizacji w otoczeniu
(referencje)

Obszar 1 Strategiczni partnerzy organizacji, przynależność
do sieci lub platform współpracy
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Wykorzystując wcześniej przygotowaną „Kartę Atrybutów” 
w połączeniu z „Ofertą specjalizacji” przyszły partner CUS może
przygotować cenny materiał z przeznaczeniem dla Organizatora
Usług Społecznych. Ten produkt będzie świadczył o profesjona-
lizmie organizacji w relacjach międzyinstytucjonalnych.

Etap 4: wyznaczenie przedstawiciela NGO 
do stałej współpracy 

– tzw. Lider Organizacji ds. Współpracy z CUS

Zrealizowanie tego etapu jest działaniem skorelowania inten-
cji ustawy o usługach społecznych, wyrażającej się tendencją do
stworzenia w każdej gminie w Polsce „jednego okienka” dla za-
spokojenia potrzeb mieszkańców na określone usługi (tj. miesz-
kańcy na zasadzie jednego okienka uzyskują dostęp z  różnych
obszarów, świadczonych przez podmioty lokalne z różnych sek-
torów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu).

Dla obustronnej współpracy przedstawicieli NGO z CUS wska-
zanym jest doprowadzenie w każdej organizacji pozarządowej, go-
towej do współpracy do sytuacji dysponowania jedną osobą, która
będzie odpowiedzialna za bieżące kontakty z CUS. Osoba będąca
kandydatem na Lidera ds. Współpracy z CUS powinna zostać wy-
brana z pośród członków organizacji, w sposób demokratyczny
ale z zachowaniem oceny „postaci” kandydata (ocena cech oso-
bowościowych, dotychczasowy dorobek i rozpoznawalność w śro-
dowisku lokalnych instytucji).

Głównym zadaniem Lidera ds. Współpracy z CUS będzie
utrzymywanie stałych kontaktów z trzema merytorycznymi usta-
wowymi stanowiskami w CUS.

Portfolio „NGO – partnerem CUS”

Karta Atrybutów Organizacji

Oferta „Specjalizacja Usług Spolecznych
/Specjalizacja Dzialań Wspierających”

Organizator
Usług 

Społecznych

Organizator
Usług 

Społecznych

Działania
Wspierające

Koorydnator Indy-
widualnych Planów
Usług Społecznych

Organizator
Społeczności

Lokalnej

Lider PES/organi-
zacji ds Współ-

pracy z CUS
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zgłoszenie organizacJi do testU
strategii partycypacJi
– praktyczna możliwość sprawdzenia gotowości do współpracy z CUS

Trafność obranych kierunków przygoto-
wania organizacji pozarządowych / pod-
miotów ES do współpracy z Centrami

Usług Społecznych zostanie sprawdzona po-
przez Test Strategii Partycypacji. Test będzie
koordynowany przez specjalnie utworzoną for-
mułę organizacyjną zwaną Obserwatorium
CUS. Założeniem Testu Strategii Partycypacji
jest przeprowadzenie działań na terytoriach
gmin, które: (1) już dysponują nową jednostką
organizacyjną (CUS) bez względu na tryb jej
powołania, (2) są zainteresowane i gotowe do
podjęcia decyzji o utworzeniu CUS wg usta-
wowych wariantów powoływania tej jednostki.

Ograniczeniem zasięgu Testu Strategii Par-
tycypacji jest z jednej strony pula środków fi-
nansowych w ramach projektu „Wzmocnienie
Kompetencji – Strategia partycypacji w lokal-
nym rozwoju usług społecznych” dofinanso-
wanego ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata
2021 – 2030, a z drugiej strony czas przewi-
dziany na test (tylko 6 miesięcy).

Rekrutacja będzie prowadzona w środo-
wisku sieciowych platform współpracy III
sektora Regionu Lubelszczyzny, w tym
przede wszystkim Konwentu Klubów i Cen-
trów Integracji Społecznej Lubelszczyzny,
Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich
Organizacji Pozarządowych oraz Lubel-
skiego Forum Organizacji Osób Niepełnos-
prawnych – Sejmik Wojewódzki. Głównym
kluczem doboru będzie fakt działania orga-
nizacji pozarządowej na terytorium gminy
uczestniczącej w Teście Strategii Partycypa-
cji a w przypadku braku takiej zaproszenia
zostaną skierowane do organizacji regional-
nych i ogólnopolskich. Obrany kierunek
działania testowego wynika z przyjętego za-
łożenia wyjściowego odnośnie kategorii do-
boru terytoriów, a mianowicie:

a) terytorium optymalne – to terytorium,
na którym funkcjonuje CUS i działają
określone PES/organizacje, których dzia-
łalność statutowa obejmuje swoim zakre-
sem 14 obszarów usług społecznych,

b) terytorium częściowo optymalne – to
terytorium, na którym funkcjonuje CUS
lecz brak jest działalności PES/organizacji,
których działalność statutowa obejmuje
swoim zakresem 14 obszarów usług spo-
łecznych

c) terytorium perspektywiczne pełne 
– to terytorium, na którym istnieje goto-
wość gmin do utworzenia CUS oraz są
działające PES/organizacje,

d) terytorium perspektywiczne niepełne
– to terytorium, na którym istnieje goto-
wość gmin do utworzenia CUS lecz bark
jest działających PES/ organizacji.

Działania testowe wykonywane przez or-
ganizację pozarządową, która zgłosi się do
„sprawdzianu” będą wzmocnione poprzez
współpracę z zespołami eksperckimi, tzw.
ZETy, przydzielone na konkretne terytoria.

Udział w Teście Partycypacji pozwoli or-
ganizacjom pozarządowym na zdiagnozowa-
nie własnych szans na współpracę z punktu
widzenia podstawowych zadań CUS (art. 13
ustawy o cus), szczególnie takich jak:

a) realizacja programów usług poprzez
ich zlecanie NGO, 

b) prowadzenie konsultacji z NGO, np.:
diagnoza potrzeb terytorium, budowa pro-
gramu uslug społecznych, 

c) opracowywanie standardów jakości
usług ujętych w miejscowym programie usług.

Test Strategii
Partycypacji

nPraktyczny sprawdzian możliwości przygo-
towania się do współpracy z CUS a także moż-
liwość pozostania partnerem na przyszłość

Ustawowy 
zakres 

współpracy
NGO – CUS

nudział NGO w realizacji programów uslug społecznych
poprzez występowanie w procedurze zleceń, udział
NGO w realizacji programów uslug społecznych poprzez
występowanie w procedurze zleceń,
n udział NGO w konsultacjach społecznych, opraco-
wywaniu diagnozy potrzeb, konstruowaniu lokalnego
programu usług spolecznych
nwpływ NGO na standardy jakości usług społecznych
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proponowane procedUry testU
strategii partycypacJi

Krótka charakterystyka

Test Strategii Partycypacji rozpocznie się po cyklu edukacyjno-szkoleniowym.

Procedura 1: Alokacja zespołów eksperckich na terytorium Testu

Wykonawca procedury: Kadra Obserwatorium CUS, 2-osobe zespoły eksperckie (ZET).
Sposób realizacji procedury (czas realizacji do 14 dni): Obserwatorium CUS po rekrutacji utworzy 5 dwu-
osobowych zespołów eksperckich (ZET), będących elementem wspomagającym działania prowadzone na
danym terytorium przez istniejący CUS/ lub ośrodek pomocy społecznej przygotowujący się do przekształ-
cenia/ organizację pozarządową. 
Efekt procedury: 1) Zespoły eksperckie – liczba 5, 2) Mapa Alokacji – liczba 1.

Wykonawca: Obserwatorium CUS i przedstawiciele PES/organizacji uczestniczący w cyklu szkoleniowym.
Sposób realizacji procedury (czas realizacji do 14 dni): Działanie to wykonane zostanie równolegle z prowa-
dzonym cyklem szkoleniowym. Działanie to umożliwi skorelowanie ZET-ów z przedstawicielami interesa-
riuszy wstępujących w rolę partnera CUS.
Efekt procedury: 1) Lista PES/organizacji potencjalnych partnerów CUS, 2) Skorelowana Mapa Testu – iden-
tyfikacja ZET i PES/organizacji

Wykonawca procedury: Obserwatorium CUS, przedstawiciele CUS lub przedstawiciele Gminy/ OPS-u oraz przed-

stawiciele lokalnych PES/organizacji (lub organizacji spoza terytorium, która zdecydowała się na udział w Teście).
Sposób realizacji procedury (czas realizacji do 14 dni): Działanie ma na celu zintegrowanie interesariuszy
testu. Nieodzownym elementem procedury jest zagwarantowanie udział przedstawicieli niektórych instytu-
cji. I tak w przypadku: 
l terytorium „optymalnego” / lub „perspektywicznie optymalnego” - Organizatora Usług Społecznych (OUS)

oraz Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych (KIPUS) lub przedstawiciela Gminy/ OPS-u,
na bazie którego będzie tworzony CUS, 

Procedura 2: Lubelska Mapa PES/organizacji-pilotażowych partnerów CUS  

Procedura 3: Wprowadzenie ZET na terytorium Testu – prezentacja celu pilotażu, 
głównych etapów oraz interesariuszy



l terytorium „częściowo-optymalnego” / lub „perspektywicznie niepełnego” – przedstawicieli dobranych
PES/organizacji spoza terytorium testu, gotowej wystąpić w roli partnera miejscowego CUS.

Obserwatorium CUS jest organizatorem pierwszego spotkania instytucji/podmiotów z danego terytorium
testu z zespołem ZET. 
Efekt procedury: 1) Przekaz informacyjny, w tym informacja dla Gminy/OPS-u/CUS-u o planowanych dzia-
łaniach na terytorium testu, 2) Linia kontaktów personalnych, (3) Wstępne rozeznanie potrzeb terytorium na
usługi społeczne, deficytów realizacyjnych i szans na zainicjowanie współpracy NGO-CUS.

Wykonawca: Wybrane PES/organizacje przy doradztwie Obserwatorium CUS i ZET
Sposób realizacji (czas realizacji do 1 miesiąca): Działanie to składa się z trzech etapów, które powinno być
wykonane przez przyszłych partnerów CUS jako samodzielne zadanie, z wyjątkiem analizy SWOT, który po-
winna zostać wykonana przez PES/organizację z udziałem terytorialnego ZET (zachowanie obiektywizmu). 
Etap 1 – KARTA ATRYBUTÓW (PES/organizacja + ZET)
Etap 2 – PORTFOLIO PES/ORGANIZACJI „Specjalizacja w usługach społecznych i działaniach
wspierających” (PES/Organizacja + ZET i ewentualnie doradztwo Obserwatorium)
Etap 3 – LIDER ORGANIZACJI ds. WSPÓŁPRACY Z CUS (PES/organizacja):
Efekt procedury: 1) Przekaz informacyjny do CUS, Obserwatorium CUS – teczka portfolio, 2) Spersonalizo-
wany system współpracy PES/organizacja a CUS.

Wykonawca procedury: ZET, Lider PES/organizacja, CUS (OUS, KIPUS, OSL) przy konsultacji Obserwatorium CUS
Sposób realizacji procedury (czas realizacji do 14 dni): Działanie w charakterystyce wzajemnych konsulta-
cji interesariuszy pilotażu (warsztat z dyskusją i wymianą poglądów). Spotkanie to służy przekazaniu CUSowi
teczki portfolio (dwuczęściowej). Warsztaty posłużą także uzyskaniu informacji zwrotnej z CUS, jak ma wy-
glądać przyszłą lokalna współpraca i co ewentualnie będzie jej zakresem. To także przygotowanie roboczego
scenariusza pilotażowej partycypacji PES/organizacji w niektórych zadaniach CUS.
Efekt procedury: 1) Wskazanie wzajemnych korzyści, 2) Zebranie opinii, uwag i sugestii interesariuszy, 3) Pi-
lotażowy scenariusz partycypacji PES/organizacji

Wykonawca: ZET + PES/organizacja a także OUS, KIPLUS, OSL
Sposób realizacji procedury (czas realizacji do 3 miesięcy): W przypadku uzyskania pozytywnych opinii CUS
odnośnie przygotowania i gotowości PES/organizacji do współpracy, wskazanym jest podjęcie próby o okre-
ślonym zakresie tematycznym. Na przykład wykonanie na potrzeby CUS (dla OUS, OSL) następującego za-
kresu prac: a) propozycje do diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej testowego terytorium 
w zakresie usług społecznych, w tym ewentualnego wniesienia korekt do już opracowanej „Diagnozy”, zgod-
nie z art.22 ust.2 ustawy z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecz-
nych, b) propozycje do planu organizowania społeczności lokalnej, w tym propozycje działań wspierających
realizację tego planu.
Efekt procedury: 1) Zwrotny przekaz do Obserwatorium CUS o wzajemnych korzyściach i barierach ewen-
tualnej współpracy, (2) Wzajemne oszacowanie potencjałów współpracy.
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Procedura 4: PES/organizacja gotowa do pilotażowej współpracy z CUS

Procedura 5: Komparatystyka oczekiwań CUS - PES/organizacja

Procedura 5: Komparatystyka oczekiwań CUS - PES/organizacja
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zbiór centrów UsłUg 
społecznych w poLsce
– stan na 30.09.2021 r.
1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych
2. Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
3. Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice
4. Centrum Usług Społecznych w gminie Lesznowola
5. Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk
6. Centrum Usług Społecznych w Łapach
7. Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów
8. Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
9. Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice
10. Centrum Usług Społecznych w Gminie Rawicz
11. Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków
12. Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów
13. Milanowskie Centrum Usług Społecznych
14. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
15. Centrum Usług Społecznych w Starachowicach
16. Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupsk
17. Centrum Usług Społecznych w gminie Słupno
18. Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
19. Centrum Usług Społecznych w Trzciance
20. Centrum Usług Społecznych w Gminie Opole Lubelskie
21. Centrum Usług Społecznych w Wieniawie
22. Centrum Usług Społecznych w Wiązownie
23. Centrum Usług Społecznych w Resku
24. Centrum Usług Społecznych w Gminie Wojcieszków
25. Centrum usług społecznych w Gminie Stawiski
26. Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin
27. Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia
28. Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
29. Centrum Usług Społecznych "Społeczna Adamówka"
30. Centrum Usług Społecznych w Gminie Trzebiechów
31. Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia
32. Centrum Usług Społecznych w Gminie Srokowo
33. Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń
34. Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy
35. Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko
36. Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze
37. Centrum Usług Społecznych w Rychwale
38. Centrum Usług Społecznych w Gminie Prusice
39. Centrum Usług Społecznych w Gminie Lyski
40. Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica
41. Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych
42. Jarocińskie Centrum Usług Społecznych
43. Centrum Usług Społecznych w Łobzie
44. Centrum Usług Społecznych w Świdniku
45.Centrum Usług Społecznych w Szczańcu
46. Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie
47. Centrum Usług Społecznych w Gminie Czersk
48. Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim
49. Centrum Usług Społecznym w Kurzętniku



przydatne 
kontakty i adresy

Obserwatorium Centrów Usług Społecznych
w Lublinie

Siedziba Obserwatorium
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
woj. lubelskie

tel.: 787 805 030
e-mail: obserwatorium@fundacjakiscis.pl

strona: https://cusy.pl/




