
PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH 

  

realizowaneyw ramach Projektu “Centrum Usług Społecznych Koszalin”,                              

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego         

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 



Gmina Miasto Koszalin w 2020 r. przystąpiła do realizacji 

projektu, którego celem jest przekształcenie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Koszalinie w Centrum Usług Społecznych  

w Koszalinie, a co za tym idzie zwiększenie dostępu do 

kompleksowej oferty usług społecznych. Aby zidentyfikować 

występuje wśród mieszkańców Miasta potrzeby 

przeprowadzono diagnozę potrzeb i potencjału lokalnej 

społeczności w zakresie usług społecznych.  

Centra Usług Społecznych są odpowiedzią na potrzeby 

społeczeństwa w zakresie dostępu do kompleksowych usług 

społecznych. Zwiększające się zapotrzebowanie na te usługi jest 

nowym wyzwaniem cywilizacyjnym związanym z wydłużaniem 

się życia ludzkiego, przemianami stylów życia i wzorów 

funkcjonowania rodziny. Głównym celem strategicznym  

CUS jest integracja, rozwój i poszerzanie dostępności do 

usług społecznych. Centra Usług Społecznych, z założenia  

nie są placówkami pomocy społecznej, a pełnią rolę 

koordynatorów lokalnych systemów usługowych.  

Projekt „Centrum Usług Społecznych Koszalin”, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 



PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH 

Przy opracowaniu programu usług społecznych pod uwagę wzięta została Diagnoza potrzeb  

i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych. 

Celem głównym Programu Usług Społecznych jest zwiększenie dostępu do kompleksowej oferty usług 

społecznych, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Koszalin, poprzez: 

• organizowanie wsparcia usługowego na poziomie lokalnym, w sposób kompleksowy, spersonalizowany, 

zintegrowany, uwzględniający koordynację międzysektorową i międzyinstytucjonalną oraz 

zdiagnozowane potrzeby mieszkańców; 

• realizację usług społecznych w sposób odpowiadający potrzebom poszczególnych mieszkańców, rodzin, 

środowisk. 
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USŁUGI SPOŁECZNE REALIZOWANE W RAMACH 

PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH  

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie będzie świadczyło dla społeczności usługi  

w ramach 2 pakietów usług:  

• Pakiet RODZINA+ 

• Pakiet POMOC+ 

Pakiety usług będą uzupełniane działaniami wspierającymi w zakresie organizowania  

i pobudzania aktywności społeczności lokalnej. 

Pakiety usług społecznych są działaniami z zakresu:  

• wspierania osób niepełnosprawnych, 

• promocji i ochrony zdrowia, 

• wspierania rodziny. 
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Pakiet RODZINA+  

zakres usługi 
KLUB RODZINNY:  

• warsztaty/szkolenie/zajęcia podnoszące kompetencje rodzicielskie i wychowawcze, 

• warsztaty/szkolenie/zajęcia dla dzieci i młodzieży (wczesna interwencja i profilaktyka uzależnień  oraz 

zdrowotna), 

• prelekcje tematyczne z wybranymi specjalistami: dietetyk, ginekolog, pediatra, trener umiejętności 

społecznych i emocji itp., 

• opieka nad dziećmi (do lat 3) - na czas prelekcji/zajęć będzie zapewniony animator. 

MEDIACJE DLA RODZINY: 

• partnerskie, rodzinne, międzypokoleniowe, sąsiedzkie. 

WSPARCIE INDYWIDUALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 

• terapia psychologiczna, 

• terapia logopedyczna, 

• terapia dietetyczna, 

• terapia wg indywidualnych potrzeb. 
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Pakiet POMOC+  

zakres usługi 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO:  

• kompleksowa usługa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (wypożyczenie, dostawa, montaż), 

wsparcie w zakresie podpisania umowy wypożyczenia, 

• pokrywanie kosztów w okresie do 3 miesięcy. 

OPIEKUN SZYTY NA MIARĘ: 

• szkolenie z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobą niesamodzielną /niepełnosprawną, 

• wsparcie informacyjne dla opiekunów (gdzie uzyskać pomoc, w jaki sposób korzystać z dostępnych 

form pomocy), 

• wsparcie psychologiczne. 

USŁUGA „POMOCna TAKSÓWKA”: 

• kompleksowa usługa zapewnienia dojazdu niezbędnego z miejsca zamieszkania do placówki 

medycznej/rehabilitacyjnej wraz z asystą (w  razie potrzeby), z wyłączeniem transportów medycznych, 

• kompleksowa usługa zapewnienia dojazdu niezbędnego z miejsca zamieszkania do urzędu wraz  

z asystą (w razie potrzeby), 

• jednorazowa usługa zapewnienia dojazdu w celu realizacji potrzeb duchowych. 
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Pakiet POMOC+  

zakres usługi 

USŁUGA „ZŁOTA RĄCZKA”:  

• pomoc przy drobnych domowych usterkach, niewymagających natychmiastowej interwencji, ani 

specjalistycznych uprawnień. 

MOBILNE USŁUGI PIELĘGNACYJNE: 

• usługa pielęgnacji paznokci (polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp/rąk) 

• usługa fryzjerska (polegająca na strzyżeniu/modelowaniu włosów). 

USŁUGI PORZĄDKOWE: 

• mycie okien (usługa obejmuje wyłącznie umycie szyby z obydwu stron, ram okiennych i parapetów), 

• usługa pralnicza (obejmuje pranie pościeli, ręczników, obrusów oraz przedmiotów gabarytowych – 

kołder, poduszek (z odbiorem i dowozem), 

• porządkowanie nagrobków (usługa dotyczy wyłącznie jednego grobu/nagrobka). 
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DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE  

zakres usługi 

• Punkt Informacyjny ds. Usług Społecznych, 

• projekty socjalne, 

• Klub Wolontariusza, 

• alternatywne formy spędzania czasu wolnego, w tym warsztaty edukacyjne 

dla społeczności lokalnej, imprezy integracyjne, kampanie społeczne, 

wydarzenia społeczne, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 



OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

Program Usług Społecznych w Gminie Miasto 

Koszalin będzie realizowany w okresie  

od 01.08.2021 r. do 30.09.2023 r .  
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Program Usług Społecznych nie zakłada ponoszenia odpłatności za realizowane usługi  

w okresie jego obowiązywania tj. od 01.08.2021 r. do 30.09.2023 r.  



WARUNKI I TRYB KWALIFIKOWANIA  
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Zakwalifikowanie do korzystania z usług społecznych określonych w Programie: 

 

• odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz z oświadczeniem o spełnieniu 

określonych w Programie warunków do korzystania z usług społecznych, 

• następuje w oparciu o warunki i w trybie wynikającym z Programu i nie wymaga 

wydania decyzji administracyjnej, 

• następuje z uwzględnieniem ograniczeń i limitów wynikających z budżetu 

przewidzianego na realizację Programu, 

• może zostać poprzedzone koniecznością złożenia dodatkowych dokumentów 

potwierdzających sytuację m.in. życiową, rodzinną, zdrowotną,  

• może zostać poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania potrzeb przez 

koordynatora indywidualnych planów usług. 



Dziękuję za uwagę! 


