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1. Definicje  

Centrum/CUS – Centrum Usług Społecznych w Myślenicach; 

Mieszkaniec Gminy – osoba zamieszkująca na terenie Miasta i Gminy Myślenice; 

Opiekun faktyczny – opiekun osoby niesamodzielnej lub osoby z niepełnosprawnością 

sprawujący okresową lub stałą opiekę nad osobą niesamodzielną lub z niepełnosprawnością; 

PUS – „Z myślą o Potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku 

Przedstawiciel ustawowy – osoba dokonująca czynności prawnej w cudzym imieniu (rodzic, 

opiekun, kurator), której źródłem umocowania są inne zdarzenia prawne niż czynność prawna 

reprezentowanego, tj. udzielenie przez niego pełnomocnictwa; 

Usługi społeczne – usługi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu 

usług społecznych przez centrum usług społecznych; 

Ustawa – ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

społecznych; 

Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o zakwalifikowanie do korzystania z usług 

społecznych (np. osoba, która będzie korzystała z usług, przedstawiciel ustawowy, opiekun 

faktyczny); 

Zakres usług – działania wynikające z zakresu określonego w art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 

r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, zgodnie z zapisami 

Statutu Centrum Usług Społecznych tj. działania z zakresu: wspierania rodziny, wspierania osób 

niepełnosprawnych, promocji i ochrony zdrowia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czynno%C5%9B%C4%87_prawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdarzenie_prawne
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2. Nazwa programu i cel programu 

Program Usług Społecznych  jest uchwalany  w związku z zapisami ustawy o realizowaniu 

usług społecznych poprzez centrum usług społecznych i realizacją w Gminie Myślenice pro-

jektu: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” finansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 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 Społecz-

nego. 

Celem głównym PUS o nazwie „Z myślą o potrzebach”- Program Usług Społecznych w 

Gminie Myślenice w 2022 roku jest określenie usług społecznych wynikających z potrzeb 

wspólnoty samorządowej.  

 

 

3. Okres realizacji programu  

Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice na rok 2022 realizowany będzie           

w okresie od stycznia 2022r. do grudnia 2022r.  

 

4. Opis potrzeb uzasadniających realizację programu 

Realizacja Programu Usług Społecznych wynika z rozeznania potrzeb  i potencjału 

wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz opracowanych wniosków                      

i rekomendacji przeprowadzonej, na terenie Miasta i Gminy Myślenice, zgodnie  z  art. 21 ustawy 

z dnia 19 lipca o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, diagnozy  

potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych.  

 

Zgodnie z Rekomendacjami zawartymi w dokumencie Diagnoza potrzeb i potencjału 

społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych wyłoniono trzy obszary 

priorytetowe będące rezultatem wskazań respondentów podczas przeprowadzonych w gminie 

badań diagnostycznych: 

 wspieranie rodziny,  
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 realizacja usług z zakresu pomocy społecznej,  

 wspieranie osób niepełnosprawnych. 

 

W diagnozie wskazane zostały m.in takie obszary priorytetowe jak : 

1. Aktywność obywatelska 

2. Polityka prorodzinna i wspieranie rodziny. 

3. Wspieranie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin - w szczególności rozwój oferty wspie-

rającej 

4. Aktywność obywatelska.  

5. Wsparcie aktywności społecznej. 

6. Udostępnianie informacji o możliwości skorzystania z usług i ich rodzajach. 

7. Realizacja usług społecznych, w tym w szczególności usług pomocy społecznej, zabezpie-

czenia społecznego, a także wsparcia kryzysowego na rzecz rodzin, osób starszych i niepeł-

nosprawnych oraz społeczności lokalnej ujętej w zakresie terytorialnymi i kategorialnym. 

 

Ponadto bieżący monitoring realizowanych usług pozwala na potwierdzenie zasadności 

zaplanowanego wsparcia.  

Realizatorem PUS będzie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Ta nowa  instytucja na  

mapie  zasobów Gminy Myślenice,  będzie  realizowała swoje zadania w formule tzw.  ,,jednego 

okienka”  poprzez umożliwienie załatwienia mieszkańcom  wszystkich  usług   i świadczeń             

o charakterze  społecznym  w jednej  instytucji  w  sposób  kompleksowy i przede wszystkim  

profesjonalny.  

 

Istotnym elementem efektywnego działania na rzecz beneficjentów usług społecznych 

jest włączenie sektora pozarządowego jako jednego z kluczowych partnerów w działaniach na 

rzecz mieszkańców. Współpraca trójsektorowa realizowana we współpracy przedstawicieli 

samorządu, sektora pozarządowego i biznesu, stanowić będzie przestrzeń wypełniającą deficyty 

w zakresie m.in. opieki krótko i długoterminowej i organizacji czasu wolnego młodzieży 

niepełnoletniej i pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami.  

Należy podkreślić, że usługi społeczne określone w PUS skierowane są do jednostek, rodzin, 

grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach oraz ogółu mieszkańców. 
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5. Charakterystyka i przewidywana liczba osób objętych programem  

Liczba mieszkańców Gminy Myślenice wg stanu na koniec 2019 roku, wynosiła 44 444 

mieszkańców w tym 22 568 kobiet (50,78%).  Populacja mieszkańców gminy ze względu na 

płeć jest jednolita. Mieszkańcy gminy stanowili 34,83% powiatu myślenickiego. Na 1 km2 

gminy przypada 289 mieszkańców. Średni wiek mieszkańców wynosi 39 lat i jest nieznacznie 

mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. W latach 2011-2019 liczba mieszkańców wzrosła          

o 4,05%. Biorąc pod uwagę okres od 2011 do 2019 roku populacja mieszkańców sukcesywnie 

rośnie. Ma na to wpływ dodatni przyrost naturalny, dodatnie saldo migracji w ruchu 

wewnętrznym (140 w 2010 roku, 118 w 2019 roku) oraz dodatnie saldo migracji zagranicznych 

(15 w 2019 roku).  

 

Osoby starsze 

W ciągu ostatnich 10 lat systematycznie maleje udział osób w wieku produkcyjnym                           

w całkowitej populacji gminy. W roku 2010 było to 63,6%, zaś w roku 2019 jest to już 61,1%. 

Jednocześnie spada odsetek osób  w wieku przedprodukcyjnym (22,1% w 2010 roku, 20,8%        

w 2019 roku). Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców gminy      

w ciągu ostatnich 10 lat zwiększył się z 14,3% w 2010 roku, do 18,1% w 2019 roku, co 

potwierdza przyśpieszającą tendencję procesu starzenia się mieszkańców. Stosunek liczby 

mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym 

gwałtownie rośnie. W 2010 roku wynosił 16,9%, natomiast w roku 2019 jest to już    22,1%.  

Rosnąca na przestrzeni lat 2011-2019 liczba mieszkańców gminy była efektem korzystnego 

przyrostu naturalnego oraz dodatniego salda migracji wewnętrznych.  

Analizując zachodzące w gminie Myślenice zmiany demograficzne zauważa się 

systematyczny wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w populacji gminy oraz malejący 

przyrost naturalny. Ludność gminy starzeje się, co wiąże się z potrzebą dostosowania polityki 

społecznej gminy do zmieniających się potrzeb mieszkańców. 

Analizując strukturę wiekową ludności Gminy Myślenice zauważa się większą ilość 

mężczyzn w stosunku do kobiet w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Dopiero w wieku 

poprodukcyjnym kobiet jest więcej w stosunku do mężczyzn. Największa różnica pomiędzy 

ilością kobiet i mężczyzn jest widoczna w przedziale wiekowym 80 lat i więcej. 
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Rodziny z dziećmi 

Na terenie Gminy Myślenice zamieszkuje 5756 rodzin w tym dla 8 920 dzieci w wieku 

do lat 18 wypłacane jest świadczenie wychowawcze (na podstawie danych dotyczących 

wypłaconych  świadczeń wychowawczych). Liczba rodzin w Gminie Myślenice, korzystających 

z pomocy społecznej zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich 7 lat. W 2013 roku, 738 rodzin 

korzystało z pomocy społecznej. W 2015 roku ilość rodzin korzystających z pomocy wzrosła do 

poziomu 926 rodzin, natomiast w 2019 roku już tylko 534 rodziny korzystały ze wsparcia 

systemu pomocy społecznej (spadek na przestrzeni 7 lat o 204 rodziny). Sytuacja ta potwierdza, 

poprawiającą się sytuację społeczno- materialną mieszkańców Gminy Myślenice na przestrzeni 

ostatnich lat. Kolejnym ważnym wskaźnikiem demograficznym jest rozpad małżeństw. Od roku 

2015 obserwuje się spadającą ilość rozwodów w powiecie myślenickim 155 w 2015 roku, 138 

w 2016 roku, 126 w 2017 roku, 124 w 2018 roku i  121 w roku 2019. Liczba zawartych 

małżeństw w powiecie myślenickim z roku na rok rośnie. W 2015 roku zawarto 668 małżeństw, 

w 2016 roku 713, w 2017 roku 758, w 2018 roku 776 małżeństwa. W 2019 roku nastąpił spadek 

liczby zawartych małżeństw, zawarto 672 małżeństwa. Stosunek liczby rozwodów w stosunku 

do liczby zawartych małżeństw w latach 2015-2018 spadał, natomiast w roku 2019 nastąpił jego 

nieznaczny wzrost z uwagi na niższą ilość zawartych małżeństw w stosunku do lat ubiegłych. 

 

Osoby z niepełnosprawnościami 

W Gminie Myślenice ok. 10% ludności stanowią osoby z niepełnosprawnością (wg 

BAEL). Wśród korzystających ze świadczeń pieniężnych 163 osoby legitymowały się znacznym 

stopniem niepełnosprawności, 255 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności a 36 osób 

lekkim stopniem niepełnosprawności. 

 

Aktywność obywatelska  

Aktywność obywatelska to udział obywateli w życiu politycznym, gospodarczym, 

kulturalnym i społecznym zarówno państwa, jak i wspólnoty lokalnej, jest świadoma                          

i dobrowolna. Przejawia się m.in. udziałem w wyborach, kontrolowaniem lub sprawowaniem 

władzy, przynależnością do organizacji społecznych lub stowarzyszeń, dbaniem o ład i porządek 

publiczny, reagowaniem na przejawy łamania przyjętych zasad, zaangażowaniem się w pomoc 

potrzebującym oraz samoorganizowaniem się obywateli w sprawach dotyczących wspólnego 

dobra. Każdy z czynników, takich jak frekwencja wyborcza, udział w formalnych                                 
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i nieformalnych działaniach mających na celu wpływ na podejmowanie decyzji publicznych, czy 

ogólna chęć do zrzeszania się i działania w organizacjach non-profit, ilustruje jej aspekty. 

W gminie na 1000 mieszkańców  zarejestrowanych w 2015 było 2,97 podmiotów NGO, dla 

porównania w powiecie myślenickim było to 2,64 podmiotów NGO, natomiast w województwie 

małopolskim 3,47 podmiotów NGO. W 2019 roku w gminie Myślenice ilość zarejestrowanych 

podmiotów NGO na 1000 ludności wzrosła do poziomu 3,40, gdzie odpowiednio w powiecie 

myślenickim wynosiła 3,06, natomiast w województwie małopolskim 3,87. Aktywna 

współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów kierowania rozwojem 

gminy. Program współpracy koreluje z innymi rocznymi programami uchwalanymi przez Radę 

Miejską w Myślenicach tj. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice i Gminnym Programem Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice, które wskazują niektóre priorytetowe zadania 

publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Bardzo ważna 

zatem jest dla Miasta i Gminy Myślenice współpraca z organizacjami a także podejmowanie 

wspólnych działań służących lepszemu zaspokajaniu potrzeb i podnoszeniu poziomu życia 

mieszkańców regionu oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju gminy. Proponowane 

działania mają na celu m.in. aktywizację mieszkańców w życie społeczne gminy, kształtowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w regionie poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla 

powstania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy 

Myślenice, umacnianie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego         

i socjalnego mieszkańców gminy i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
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Ostatecznymi odbiorcami Programu Usług Społecznych w 2022 roku, są wszyscy 

mieszkańcy Gminy Myślenice wg poniższej prognozy: 

 

Nazwa usługi Liczba osób objętych 

programem 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa ok. 500 osób1 

Rehabilitacja wodna 25 - 40 osób 

 

Psycholog dziecięcy ok. 140 osób 

Psycholog dla dorosłych ok. 100 osób 

Psychiatra dziecięcy ok. 12 osób 

Terapia sensoryczna ok. 30 dzieci 

Logopeda ok. 50 osób 

Neurologopeda ok. 20 osób  

Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze ok. 50 osób 

Terapia rodzinna ok.  25 rodzin 

Porady prawne ok. 100 osób 

Praca socjalna ok. 50 osób/rodzin   

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  19 osób 

Asystent rodziny  30 rodzin 

Centrum Aktywności Lokalnej ok. 100 osób 

 

 

Nie wliczając wsparcia środowiskowego, planowana liczba osób objętych w 2022 roku PUS 

wyniesie - około 1300 mieszkańców gminy Myślenice.  

 

                                                 
1 Przyjmuje się że jedna osoba zakwalifikowana do rehabilitacji w trakcie programu będzie mogła jednorazowo skorzystać z cyklu 10 – ciu 

zabiegów rehabilitacji dwa razy w roku 
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6. Określenie usług społecznych oferowanych w programie  

Na podstawie rekomendacji zawartych w dokumencie Diagnoza potrzeb i potencjału 

społeczności lokalnej Gminy Myślenice ustalono poniższy katalog usług oferowanych w CUS    

w ramach  pakietów usług:   

1) Pakiet Rodzina – dedykowany rodzinom z dziećmi, dzieciom i rodzicom, 

2) Pakiet Senior – dedykowany osobom po 60 roku życia, 

3) Pakiet Wsparcie – dedykowany dorosłym osobom z niepełnosprawnościami,  

4) Pakiet Aktywność na rzecz społeczności lokalnej.  



 

 

 

   

Pakiet Rodzina 

  

  

Lp.  Nazwa i zakres usługi  Odbiorcy usługi  

  

Zakres usługi w ramach 

ustawy   

z dnia 19 lipca 2019r   

o realizowaniu usług społecznych przez 

CUS  

 

Tryb kwalifikowania  Uzasadnienie  

1.  Wsparcie specjalistyczne dla rodzin z dziećmi 

 

  

- poradnictwo psychologiczne dla dzieci  

i dorosłych 

- terapia rodzinna 

- terapia sensoryczna (SI) 

- psychiatra dziecięcy 

- logopeda 

- neurologopeda 

- poradnictwo prawne 

 

Rodziny z dziećmi - 

mieszkańcy Gminy 

Myślenice 

 

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny  

 

- wniosek wraz z oświadczeniem  osoby 

zainteresowanej zainteresowanej, jej 

przedstawiciela ustawowego albo 

opiekuna faktycznego oraz rozmowa 

kwalifikująca  

- oświadczenie o zamieszkiwaniu gminy 

Myślenice podpisywane pod 

odpowiedzialnością karną 

 

 

 

 

 

 

 

- wniosek wraz ze skierowaniem lekarza 

do udziału w rehabilitacji 

ogólnoustrojowej dla osób powyżej 7 r. 

życia oraz rozmowa kwalifikująca 

- wniosek wraz ze skierowaniem lekarza 

i wskazaniem rehabilitacji w wodzie dla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania rekomendowane   

w obszarze wspierania rodziny na 

podstawie wniosków  

z przeprowadzonej diagnozy. 

 

- warsztaty i zajęcia dla dzieci  i młodzieży,  

- wczesna interwencja,  

- profilaktyka uzależnień, 

- promocja zdrowia 

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny, 

promocji i ochrony zdrowia 

 

- warsztaty i zajęcia edukacyjno-rozwojowe 

podnoszące kompetencje wychowawcze 

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny, 

promocji i ochrony zdrowia 

 

- rehabilitacja ogólnoustrojowa 

- rehabilitacja wodna 

Usługa społeczna z zakresu promocji ochrony 

zdrowia 

 



   

  

PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE MYŚLENICEW 2021 R. 12 

 

osób bez ograniczenia wiekowego oraz 

rozmowa kwalifikująca  

 

- oświadczenie o zamieszkiwaniu gminy 

Myślenice podpisywane pod 

odpowiedzialnością karną 

 

 

2.  
Myślenicka Karta Rodziny 3+   

- 50% zniżki na zajęcia organizowane przez 

MOKiS, 

- 50% zniżki za wstęp do kina prowadzonego 

przez MOKiS, 

- 50% zniżki na korzystanie z Krytej Pływalni 

Aquarius w Myślenicach,  

- 50% zniżki na świadczenia publicznych 

przedszkoli wykraczające poza podstawę 

programową, 

- 10% zniżki na czesne w Samorządowym 

Żłobku w Myślenicach, 

- ulga w kwocie 200 zł miesięcznie na każde 

dziecko za czesne w niepublicznych placówkach 

prowadzących działalność w zakresie opieki nad 

dziećmi do lat 3, działających na terenie Gminy 

Myślenice, nie więcej niż 50% wysokości 

czesnego,  

- dodatkowe ulgi na usługi i produkty oferowane 

przez organizacje pozarządowe, osoby fizyczne 

i prawne prowadzące działalność gospodarczą,  

 

 

 

Członkowie rodzin 

wielodzietnych             

(co najmniej troje 

dzieci) w których 

dorośli członkowie 

rozliczają podatek 

dochodowy     od 

osób fizycznych       

w Urzędzie 

Skarbowym 

właściwym dla osoby 

zamieszkałej na 

terenie Gminy 

Myślenice      jako 

miejsca swego 

zamieszkania, bez 

względu na to czy 

osoby te osiągają 

dochód 

 

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny 

 

- wniosek wraz z oświadczeniem osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego albo opiekuna faktycznego           

i kwalifikacja zgodnie z programem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania rekomendowane w obszarze 

wspierania rodziny na podstawie 

wniosków z przeprowadzonej 

diagnozy. 

3.  
Wsparcie indywidualne dla  rodzin z dziećmi    

 

- asystent rodziny 

- asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

- praca socjalna  

 

Rodziny z dzieci - 

Mieszkańcy Gminy 

Myślenice. 

 

Usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny                  

i  pomocy społecznej 

 

- wniosek wraz z oświadczeniem osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego albo opiekuna faktycznego 

i kwalifikacja zgodnie z procedurą, 

 

Działania rekomendowane w obszarze 

wspierania rodziny na podstawie 

wniosków   z przeprowadzonej 

diagnozy. 
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Pakiet Senior 

  

  

Lp  Nazwa i zakres usługi  Odbiorcy usługi  

  

Zakres usługi w ramach 

ustawy z dnia 19 lipca 2019r   

o realizowaniu usług społecznych przez 

CUS  

 

Tryb kwalifikowania  Uzasadnienie  

1.  
Wsparcie specjalistyczne dla seniorów   

- poradnictwo psychologiczne 

- terapia rodzinna 

- poradnictwo prawne 

- logopeda 

- neurologopeda 

 

Mieszkańcy  

 Gminy Myślenice  

w wieku 60+ 

Usługa społeczna z zakresu pomocy społecznej - wniosek wraz z oświadczeniem osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego albo opiekuna faktycznego  

- oświadczenie o zamieszkiwaniu gminy 

Myślenice podpisywane pod 

odpowiedzialnością karną 

 

 

 

- wniosek wraz ze skierowaniem lekarza 

do udział w rehabilitacji 

ogólnoustrojowej lub ze wskazaniem do 

rehabilitacji w wodzie oraz rozmowa 

kwalifikująca 

oświadczenie o zamieszkiwaniu gminy 

Myślenice podpisywane pod 

odpowiedzialnością karną 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Działania rekomendowane   

w obszarze wspierania osób starszych                             

i z niepełnosprawnościami na 

podstawie wniosków  

z przeprowadzonej diagnozy. 

 

- rehabilitacja ogólnoustrojowa  

- rehabilitacja wodna 

Usługa społeczna z zakresu promocji ochrony 

zdrowia 

 



   

  

PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE MYŚLENICEW 2021 R. 14 

 

2.  
Wsparcie indywidualne   

 - Praca socjalna                                                                Mieszkańcy                   Usługa społeczna z zakresu pomocy społecznej 

                                                                                   Gminy Myślenice 

                                                                                       w wieku 60+  

 

-wniosek wraz z oświadczeniem osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego albo opiekuna faktycznego  

działania rekomendowane  w obszarze 

wspierania osób starszych                             

i z niepełnosprawnościami na 

podstawie wniosków  

z przeprowadzonej diagnozy 

 

 

 

 

3.  
Myślenicka Karta Seniora   

- zniżki na wybrane usługi oferowane na terenie 

Gminy Myślenice (pełna lista firm biorących 

udział w projekcie dostępna na stronie www.cu-

smyslenice.pl oraz w Centrum Aktywności Lo-

kalnej w Myślenicach, Rynek 27) 

zainteresowani 

mieszkańcy Gminy 

Myślenice zgodnie 

z Uchwałą Rady 

Miejskiej 

Usługa społeczna z zakresu pobudzania 

aktywności obywatelskiej 

  

- wniosek wraz z oświadczeniem osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego albo opiekuna faktycznego           

i kwalifikacja z godnie z programem 

działania rekomendowane w obszarze 

wspierania osób starszych                               

i z niepełnosprawnościami na 

podstawie wniosków  

z przeprowadzonej diagnozy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cusmyslenice.pl/
http://www.cusmyslenice.pl/
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Pakiet Wsparcie 

  

  

Lp.  Nazwa i zakres usługi  Odbiorcy usługi  

  

      Zakres usługi w ramach ustawy 

z dnia 19 lipca 2019r  

o realizowaniu  

usług społecznych przez CUS 

 

Tryb kwalifikowania  Uzasadnienie  

1.  
Wsparcie specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami    

- poradnictwo psychologiczne  

- poradnictwo prawne 

- terapia rodzinna 

- logopeda, 

- neurologopeda,  

 

 

Osoby  

z niepełnosprawnościami, 

mieszkańcy Gminy 

Myślenice 

 

 

 

Osoby  

z niepełnosprawnościami, 

mieszkańcy Gminy 

Myślenice 

  

Usługa społeczna z zakresu wspierania osób 

niepełnosprawnych, pomocy społecznej 

- wniosek wraz z oświadczeniem 

osoby zainteresowanej, jej 

przedstawiciela ustawowego albo 

opiekuna faktycznego  

- oświadczenie o zamieszkiwaniu 

gminy Myślenice podpisywane pod 

odpowiedzialnością karną 

 

 

- wniosek wraz ze skierowaniem 

lekarza do udział w rehabilitacji 

ogólnoustrojowej lub ze wskazaniem 

do rehabilitacji w wodzie oraz 

rozmowa kwalifikująca 

- oświadczenie o zamieszkiwaniu 

gminy Myślenice podpisywane pod 

odpowiedzialnością karną 

 

 

 

Działania rekomendowane  w 

obszarze wspierania osób starszych                             

i z niepełnosprawnościami na 

podstawie wniosków 

z przeprowadzonej diagnozy. 

  

- rehabilitacja ogólnoustrojowa 

- rehabilitacja wodna 

 

Usługa społeczna z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia oraz wspierania osób 

niepełnosprawnych, 

 

2.  
Wsparcie indywidualne   

 

- asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

- praca socjalna 

 

 

Dorosłe osoby 

z niepełnosprawnościami, 

mieszkańcy Gminy 

Myślenice, 

 

Usługa społeczna z zakresu pomocy społecznej 

 

 

- wniosek wraz z oświadczeniem 

osoby zainteresowanej, jej 

przedstawiciela ustawowego albo 

opiekuna faktycznego  

  

. 

działania rekomendowane w obszarze 

wspierania osób starszych                    

i z niepełnosprawnościami na 

podstawie wniosków z 

przeprowadzonej diagnozy 
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Pakiet Aktywność  

  

  

Lp.  Nazwa i zakres usługi  
Odbiorcy 

usługi  

  

Zakres usługi w ramach ustawy   

z dnia 19 lipca 2019r o realizowaniu 

usług społecznych przez  CUS 

 

Tryb kwalifikowania  Uzasadnienie  

1.  
Centrum Aktywności Lokalnej    

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: 

- diagnoza potencjału społeczności lokalnej 

- praca socjalna świadczona w środowisku 

- kształtowanie infrastruktury obywatelskiej 

- spotkania ze społecznością lokalną 

- spotkania tematyczne 

- warsztaty edukacyjno- rozwojowe  dla całej 

społeczności lokalnej 

- warsztaty aktywizujące  

- akcje społeczne, pikniki, animacja i  zabawy  

podwórkowe w środowisku 

- spotkania z NGO  

- spotkania z partnerami, przedstawicielami 

jednostek samorządowych, OSP, III sektora 

 

Mieszkańcy Gminy 

Myślenice 

 

 

 

 

 

Usługa społeczna z zakresu pobudzania aktywności 

obywatelskiej i pomocy społecznej 

 

 

- usługa dostępna bez kwalifikacji 

- obowiązują zapisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania rekomendowane   

w obszarze wspierania i rozwoju 

społeczności lokalnej na podstawie 

wniosków z przeprowadzonej 

diagnozy. 

 

(wspieranie inicjatyw oddolnych,  

aktywizacja mieszkańców gminy, 

organizacja zajęć służących wspieraniu 

i rozwojowi danej grupy społecznej) 

 

2.  
Punkt informacji o usługach CUS    

- wstępna identyfikacja potrzeb i kierowanie do 

właściwego Zespołu,   

- informowanie o dostępnych usługach społecz-

nych na terenie Gminy Myślenice,   

- pozyskiwanie informacji na temat potrzeb 

mieszkańców  

 

 

 

Mieszkańcy Gminy 

Myślenice 

 

 

 

 

- Usługa społeczna z zakresu pomocy społecznej 

i  edukacji publicznej 

 

 

 

 

- usługa dostępna bez kwalifikacji 

 

 

Działania rekomendowane 

w obszarze wspierania i rozwoju 

społeczności lokalnej na podstawie 
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- kwalifikowania do korzystania z usług spo-

łecznych 

 

 

wniosków z przeprowadzonej 

diagnozy. 

 

3. 

Programy Aktywności Lokalnej – organizowanie społeczności lokalnej  

 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: 

- diagnoza potencjału społeczności lokalnej 

- praca socjalna świadczona w środowisku 

- kształtowanie infrastruktury obywatelskiej 

- spotkania ze społecznością lokalną 

- spotkania tematyczne 

- warsztaty edukacyjno- rozwojowe  dla całej 

społeczności lokalnej 

- warsztaty aktywizujące  

- akcje społeczne, pikniki, animacja i  zabawy  

podwórkowe w środowisku 

- spotkania z NGO  

- spotkania z partnerami, przedstawicielami 

jednostek samorządowych, OSP, III sektora 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy Gminy 

Myślenice 

 

 

 

 

 

Usługa społeczna w zakresie pomocy społecznej 

oraz pobudzania aktywności obywatelskiej. 

- usługa dostępna bez kwalifikacji 

- obowiązują zapisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania rekomendowane  

w obszarze wspierania i rozwoju 

społeczności lokalnej na podstawie 

wniosków z przeprowadzonej 

diagnozy. 

 

(wspieranie inicjatyw oddolnych,  

aktywizacja mieszkańców gminy, 

organizacja zajęć służących wspieraniu 

i rozwojowi danej grupy społecznej) 

 

4.  
Wolontariat     

- działania na rzecz pozyskiwania osób chęt-

nych do wolontaryjnej pomocy na rzecz po-

trzebujących, 

- pomoc w organizowaniu pomocy świadczo-

nej przez wolontariuszy na rzecz osób potrze-

bujących  

 

 

Mieszkańcy Gminy 

Myślenice 

 

Usługa społeczna z zakresu pobudzania aktywności 

obywatelskiej. 

 

 

- usługa dostępna bez kwalifikacji 

- porozumienie z wolontariuszami 

- wniosek wraz z oświadczeniem osoby 

zainteresowanej 

Działania rekomendowane   

w obszarze wspierania i rozwoju 

społeczności lokalnej na podstawie 

wniosków z przeprowadzonej 

diagnozy. 

 



 

 

 

7. 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 

będą na zasadach  określonych w  Rozdziale 5 ustawy z dnia 19 lipca  2019 r. o realizowaniu 

usług społecznych. Stosownie do art. 35 ustawy, kwalifikowanie osób zainteresowanych 

korzystaniem z usług społecznych określonych w PUS odbywać się może wyłącznie za 

pośrednictwem Centrum, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego 

albo opiekuna faktycznego.   

Z usług społecznych będą korzystać osoby i rodziny zamieszkujące na terenie Gminy 

Myślenice, które wyrażą potrzebę skorzystania z usług świadczonych przez CUS 

w Myślenicach. 

 

Zakwalifikowanie do korzystania z usług społecznych określonych w PUS: 

1) odbywa się na podstawie złożonego wniosku o objęcie usługami społecznymi, 

2) następuje w oparciu o warunki i w trybie wynikającym z Programu i nie wymaga wydania 

decyzji administracyjnej, 

3) następuje z uwzględnieniem ograniczeń i limitów wynikających z budżetu przewidzianego 

na realizację Programu, 

4) w przypadku niektórych usług może zostać poprzedzone koniecznością złożenia 

dodatkowych dokumentów tj. skierowania na rehabilitację, 

5) może zostać poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania potrzeb na podstawie arkusza 

kwalifikacji do usług społecznych przez koordynatora indywidualnych planów usług. 

6) udział w zajęciach organizowanych przez CAL odbywa się na podstawie zapisu na zajęcia, 

a w przypadku organizowania działań integracyjnych na rzecz danej grupy społecznej  

w przestrzeni otwartej – np. „Dnia Sąsiada” – nie wymaga rejestracji. 

 

Do usług wynikających z realizowanych programów (gminnych, rządowych) kwalifikowane są 

osoby zgodnie z zasadami określonymi w tych programach.  

 

Odmowa zakwalifikowania do korzystania z usług społecznych, następuje w drodze decyzji 

administracyjnej w trybie określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.  
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8. Wysokość opłaty za usługi społeczne 

Wszystkie usługi społeczne oferowane w ramach PUS, świadczone będą nieodpłatnie dla 

mieszkańców Gminy Myślenice w ramach realizacji projektu  „Centrum Usług Społecznych  

w Gminie Myślenice” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój; 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. 

  

9. Sposób dokumentowania spełniania warunków do zakwalifikowania 

do usług społecznych oraz uprawnień do uzyskania ulg w opłacie 

 

Udokumentowanie spełniania warunków do zakwalifikowania do usług społecznych, oparte 

jest na zapisach ustawy oraz szczegółowo określone w Planie Wdrażania CUS. 

Udokumentowanie spełniania warunków   do skorzystania z usługi  następuje poprzez pisemne 

potwierdzenie przez pracownika CUS dokonującego kwalifikacji na złożonym wniosku – 

arkuszu kwalifikacji. Skorzystanie z pakietu usług społecznych lub pojedynczej usługi możliwe 

jest po zakwalifikowaniu, potencjalnego beneficjenta usług do objęcia taką formą wsparcia 

przez Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych (IPUS) z wykorzystaniem 

arkusza kwalifikacji do usług społecznych realizowanych w ramach „Z myślą o potrzebach” - 

Programu Usług Społecznych w 2022 roku. W przypadku korzystania z usług dedykowanych 

określonym grupom społecznym (np. osobom niepełnosprawnym, rodzinom z małymi dziećmi) 

koordynator może poprosić o dołączenie do wniosku dokumentacji potwierdzającej spełnianie 

wymogów dla skorzystania z danej usługi określonej w pakiecie.  

 PUS nie zakłada ponoszenia odpłatności za realizowane usługi w okresie jego 

obowiązywania. Realizowane dla mieszkańców Gminy Myślenice usługi finansowane będą           

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego           

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, środków budżetu 

Gminy Myślenice oraz funduszy celowych. 
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10.  Dane osobowe niezbędne do kwalifikowania osób zainteresowanych do 

korzystania z usług społecznych określonych w programie 

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców oraz osób 

korzystających usług społecznych i członków ich rodzin odbywać się będzie na podstawie art. 

6 pkt 1c i art. 9 pkt 2b rozporządzenia Parlamentu 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),          

w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych.  

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych odbywać się będzie w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ww. ustawy (realizacji zadań 

dotyczących wybranych form świadczeń i/lub uczestnictwa w zajęciach w zależności od 

potrzeb). 

Zakres danych osobowych koniecznych do kwalifikowania osób do uzyskania usług 

społecznych w ramach Programu obejmuje:  

a) dane osoby korzystającej z usług społecznych: nazwisko i imię, dane kontaktowe: adres za-

mieszkania, numer telefonu, adres mailowy, numer pesel, data urodzenia, niepełnospraw-

ność, niesamodzielność;  

b) dane wnioskodawcy (przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego osoby korzy-

stającej z usług społecznych): nazwisko i imię, dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer 

telefonu, adres mailowy.  

c) dane dotyczące stanu zdrowia  

 

Skorzystanie z niektórych usług oferowanych w ramach CAL i PAL nie wymaga kwalifikacji, 

obowiązują jednak zapisy.  

  

11. Organizacja programu i etapy jego realizacji  

Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w roku 2022 realizowany będzie 

w następujących etapach:  
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1. ETAP I - podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Myślenicach o przyjęciu do realizacji 

Programu Usług Społecznych termin realizacji: I kwartał 2022 r.   

2. ETAP II – Koordynacja realizacji działań związanych z wdrożeniem Programu Usług 

Społecznych, termin realizacji: styczeń 2022 – grudzień 2022 r.  

3. ETAP III - Monitorowanie realizacji Programu Usług Społecznych, będzie prowadzony 

na bieżąco. 

4. ETAP IV - Informacje o realizacji Programu Usług Społecznych, przygotowane zostaną 

do 4 miesięcy od zakończenia PUS: kwiecień 2023 r.  

  

12. Sposób monitorowania i oceny programu oraz mierniki efektywności 

jego realizacji 

Celem monitorowania działań określonych w Programie Usług Społecznych będzie 

dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących realizowanych usług, co pozwoli na efektywną 

realizację Programu i dostosowywanie go do bieżących potrzeb społeczności lokalnej. 

Monitoring opierać się będzie na gromadzeniu i analizie danych ilościowych i jakościowych 

dotyczących udzielanego wsparcia – zgodnie z założeniami projektu „Centrum Usług 

Społecznych w Gminie Myślenice”. 

1) wskaźniki ilościowe: 

a) liczba osób korzystających z usług społecznych; sposób pomiaru: wewnętrzna 

ewidencja wniosków/kwalifikacji; 

b) liczba usług społecznych określonych w katalogu usług; sposób pomiaru: Program 

Usług Społecznych; 

c) liczba zrealizowanych usług; sposób pomiaru: wewnętrzna ewidencja 

wniosków/kwalifikacji; 

d) liczba podmiotów realizujących usługi społeczne; sposób pomiaru: ewidencja 

zawartych umów/porozumień/zleceń; 

e) liczba partnerstw/porozumień międzysektorowych zawartych w związku  

z realizacją Programu Usług Społecznych; sposób pomiaru: ewidencja zawartych 

umów/porozumień; 

f) liczba indywidualnych planów usług społecznych; sposób pomiaru: ewidencja 

indywidualnych planów usług społecznych; 

g) liczba działań wspierających; sposób pomiaru: ewidencja działań/wydarzeń. 
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2) wskaźniki jakościowe realizowanych usług: 

a) poziom zadowolenia odbiorców usług; sposób pomiaru: ankieta zadowolenia; 

b) profesjonalizm wykonanej usługi; sposób pomiaru: ankieta;  

 

Monitoring będzie realizowany na bieżąco, z uwzględnieniem okresów 

sprawozdawczych i rozliczeniowych projektu oraz jednostki budżetowej. 

Bieżący nadzór nad realizacją PUS sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice oraz 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.  

Po zakończeniu realizacji Programu zostanie sporządzona informacja z jego realizacji.  

 

 

13. Budżet programu oraz źródła jego finansowania  

Usługi społeczne finansowane będą w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych          

w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 w ramach programu operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym oraz ze środków budżetu Gminy Myślenice i funduszy celowych.  

 

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację usług społecznych w roku 2022:  

  

    

PO WER 

  

  

Budżet Gminy  

 

  

SUMA 

 

  

362 210,00 zł 

  

43 200,00 zł   405 410,00 zł 

  

 

 

 


