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1. NAZWA I CEL PROGRAMU 

 

Nazwa Programu: Program Usług Społecznych 

Głównym celem Programu Usług Społecznych jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług 

społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców gminy Jarocin.  

 

Zgodnie z założeniami Planu Wdrażania CUS cele szczegółowe opierają się w szczególności na:  

• rozszerzeniu i rozwoju usług społecznych zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy 

• zintegrowaniu systemu usług społecznych i ich koordynacja na poziomie lokalnym poprzez 

Centrum Usług Społecznych w Jarocinie 

• zwiększeniu udziału partnerów społecznych, w tym podmiotów ekonomii społecznej oraz 

lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji a także indywidualnych podmiotów, 

lokalnych liderów oraz grup nieformalnych w realizacji usług społecznych adresowanych do 

mieszkańców gminy Jarocin. 

Tryb, zasady tworzenia i realizacji Programu Usług Społecznych określa ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 

o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019, poz. 1818). 

Realizatorem Programu Usług Społecznych jest Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, które 

powstało z dniem 1 października 2021 r. w wyniku przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Wykonawcami usług społecznych, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych mogą być: 

− urząd gminy lub inna niż urząd jednostka organizacyjna gminy w tym centrum 

− organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 

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

tej ustawy 

− podmiot wyłoniony na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  

− podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

o działalności leczniczej. 

Realizacja Programu Usług Społecznych jest związana z wdrażaniem pilotażowego projektu pn. 

„Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” nr POWR.02.08.00-00-0080/20 dofinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020. Program stanowi podstawę do realizacji usług społecznych przez Centrum Usług 

Społecznych. Jest narzędziem, który reguluje obszary świadczonych usług społecznych 

odpowiadających na potrzeby mieszkańców oraz zakres i zasady korzystania z nich.  

Zadania wykonywane przez Centrum będą realizowane w myśl zasady powszechności, 

podmiotowości, kompleksowości, współpracy, pomocniczości oraz wzmacniania więzi społecznych. 

Program zostanie udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jarocin oraz 

na stronie Centrum Usług Społecznych w Jarocinie. 



 

      

3 
 

2. Okres realizacji programu 
 

Program Usług Społecznych będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r.  

w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”. Gmina Jarocin zobowiązuje 

się do kontynuacji działań w zakresie oferty usług społecznych przez okres co najmniej 3 lat 

od zakończenia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczonych usług może ulec zmniejszeniu 

w okresie trwałości tylko wtedy, gdy będzie wynikało z analizy potrzeb mieszkańców. 

Wszystkie usługi realizowane w ramach projektu są świadczone bezpłatnie. 

 

 

3. Potrzeby mieszkańców w zakresie usług społecznych 

 

Obecnie w ramach realizacji projektu świadczone są usługi, które zostały wprowadzone na podstawie 

opracowanego Planu Wdrażania CUS z wstępnie wypracowanymi założeniami do rozwoju usług 

społecznych. Założenia do katalogu usług społecznych zostały wypracowane w oparciu 

o przeprowadzoną diagnozę rozpoznania potrzeb mieszkańców i zasobów potencjalnych partnerów 

w zakresie usług społecznych. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy zaproponowane zostały cztery obszary, w których realizowane 

są usługi z zakresu: 

− kultury 

− pobudzania aktywności obywatelskiej 

− wspierania rodziny 

− promocji i ochrony zdrowia. 

W poszczególnych obszarach od lutego 2022 r. realizowane są usługi, które w wyniku 

przeprowadzonej diagnozy wysunęły się na pierwszy plan potrzeb. Są skierowane do mieszkańców 

gminy Jarocin z uwzględnieniem różnych grup odbiorców: osób starszych, zależnych, 

z niepełnosprawnościami, rodzin z małymi dziećmi, młodzieży i dzieci.  

W poszczególnych obszarach są realizowane usługi w formie:  

− rehabilitacji indywidualnej i grupowej, mobilnej i stacjonarnej 

− poradnictwa i instruktaży w zakresie profilaktyki zdrowia świadczonego przez pielęgniarkę  

w formie grupowej i w środowisku domowym mieszkańca 

− zajęć edukacyjno-rozwojowych dla rodziców z małymi dziećmi do lat 5 włącznie,  

− konsultacji psychologicznych i fizjoterapeutycznych 

− teleopieki w formie opasek monitorujących  

− działań dla seniorów w formie: warsztatów kulturalno-edukacyjnych, spotkań z historią, rajdów 

rowerowych, spotkań autorskich, koncertów, wyjazdów edukacyjno-turystycznych 

− usług środowiskowych, działań społeczno-kulturalnych w formie warsztatów, prelekcji, spotkań 

edukacyjnych i integracyjno-ruchowych w 5 Klubach Społecznych. 
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Wszystkie realizowane usługi są na bieżąco monitorowane w zakresie dostępności, jakości, 

zadowolenia, powszechności oraz bieżących potrzeb. Wszystkie przeprowadzone ewaluacje 

w zakresie realizowanych usług w formie ankiet, rozmów, wywiadów zarówno z odbiorcami usług jak 

i z ich wykonawcami pokazują, że wszystkie realizowane usługi są uznawane za potrzebne. Na bieżąco 

monitorowane są też możliwości zaangażowania społeczności lokalnej w proces realizacji usług, 

szczególnie w mniejszych grupach środowiskowych, na terenach wiejskich: wolontariat, wsparcie 

sąsiedzkie. 

 

4. Usługi społeczne realizowane w ramach Programu Usług Społecznych 

 

OBSZAR OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W FORMIE REHABILITACJI 

Lp. Nazwa usługi Odbiorcy Finansowanie 
Tryb 

kwalifikowania 

1 masaże indywidualne stacjonarne 

osoby dorosłe,  
z niepełnosprawnościami, 
po urazach, z potrzebą 
wsparcia 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego  

wniosek, IPUS, 
zaświadczenie 
lekarskie, 
wstępna 
konsultacja 
fizjoterapeuty, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

2 
masaże indywidualne w formie mobilnej  
(w miejscu zamieszkania mieszkańca) 

osoby dorosłe,  
z niepełnosprawnościami, 
po urazach, z potrzebą 
wsparcia 

Dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

wniosek, IPUS, 
zaświadczenie 
lekarskie, 
wstępna 
konsultacja 
fizjoterapeuty, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

3 
gimnastyka z elementami jogi  
gimnastyka  z elementami 
muzykoterapii/relaksacja  

osoby dorosłe,  
z potrzebą wsparcia 

Dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

wniosek, IPUS, 
zaświadczenie, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

4 gimnastyka korekcyjna 
osoby dorosłe,  
po urazach, 
z potrzebą wsparcia 

Dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

wniosek, IPUS, 
z wstępna 
konsultacja 
fizjoterapeuty 
zaświadczenie, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 
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5 grupowe poradnictwo dietetyczne 

osoby dorosłe, z potrzebą 
wsparcia w zakresie 
prawidłowych nawyków 
żywieniowych,  

Dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

wniosek, IPUS, 

zamieszkanie na 

terenie gminy 

Jarocin 

6 
usługa pielęgniarska w formie mobilnej  
w zakresie poradnictwa i instruktaży  
z obszaru profilaktyki zdrowia 

osoby starsze i ich 
rodziny, rodziny osób 
chorych, po wypadkach, 
leżące, po wyjściu ze 
szpitala, mieszkańcy 
skupieni wokół Klubów 
Społecznych 

Dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

wniosek, IPUS, 

zamieszkanie na 

terenie gminy 

Jarocin 

 

OBSZAR KULTURY I POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 

Lp. Nazwa usługi Odbiorcy Finansowanie 
Tryb 

kwalifikowania 

1 

warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla 
seniorów (malarskie, plastyczne, z nowych 
technologii, fotograficzne, taneczne, 
modowe) 

osoby w wieku 
senioralnym,  na rencie 
bądź zasiłku 
przedemerytalnym  

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego  

wniosek, IPUS, 
wiek 60+, 
zaświadczenie  
o zasiłku 
przedemerytalnym, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

2 
spotkania historią i sztuką 
również w formie wyjazdów 

osoby w wieku 
senioralnym,  na rencie 
bądź zasiłku 
przedemerytalnym 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

wniosek, IPUS, 
wiek 60+, 
zaświadczenie  
o zasiłku 
przedemerytalnym 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

3 koncerty, spotkania autorskie 

osoby w wieku 
senioralnym,  na rencie 
bądź zasiłku 
przedemerytalnym 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

wniosek, IPUS, 
wiek 60+, 
zaświadczenie  
o zasiłku 
przedemerytalnym 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

4 wykłady edukacyjne, prelekcje 

osoby w wieku 
senioralnym,  na rencie 
bądź zasiłku 
przedemerytalnym 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

wniosek, IPUS, 
wiek 60+, 
zaświadczenie  
o zasiłku 
przedemerytalnym 
zamieszkanie na 
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terenie gminy 
Jarocin 

 

OBSZAR KULTURY I POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ - KLUBY SPOŁECZNE  

w Witaszycach, Golinie, Mieszkowie, Jarocinie, Łuszczanowie 

Lp. Nazwa usługi Odbiorcy Finansowanie 
Tryb 

kwalifikowania 

1 

warsztaty edukacyjno-aktywizujące 
(artystyczno-chóralne, teatralne, 
kulinarne, makrama, aromatoterapia, 
florystyczne i inne w zależności od potrzeb 
społeczności lokalnej) 

osoby skupione wokół 
Klubów Społecznych w 
tym: rodziny, dzieci, 
seniorzy, młodzież  

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
środki własne CUS 

wniosek, IPUS, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

2 

zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki 
ogólnousprawniającej, fitness, tańca,  

na terenie Klubów Społecznych 

osoby skupione wokół 
Klubów Społecznych w 
tym: rodziny, dzieci, 
seniorzy, młodzież,  

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
środki własne CUS 

wniosek, IPUS, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

3 
rajdy rowerowe i inne wyjazdy 
aktywizujące 

osoby skupione wokół 
Klubów Społecznych w 
tym: rodziny, seniorzy, 
młodzież,  

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
środki własne CUS 

wniosek, IPUS,  
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

4 
spotkania międzypokoleniowe 
aktywizująco-integrujące 

osoby skupione wokół 
Klubów Społecznych w 
tym: seniorzy, młodzież, 
dzieci 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
środki własne CUS 

wniosek, IPUS,  
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

5 
spotkania edukacyjno-profilaktyczne  
w zakresie bezpieczeństwa, poradnictwa 
prawnego, profilaktyki zdrowia itp 

osoby skupione wokół 
Klubów Społecznych w 
tym: seniorzy, młodzież, 
dzieci 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
środki własne CUS 

wniosek, IPUS,  
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 
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OBSZAR PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA - TELEOPIEKA 

Lp. Nazwa usługi Odbiorcy Finansowanie 
Tryb 

kwalifikowania 

1 
teleopieka w formie opasek 
monitorujących 

Osoby samotne, zależne, 
świadome, wymagające 
wsparcia 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
 

wniosek, IPUS, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

 

 

OBSZAR WSPIERANIA RODZINY – KLUB RODZINNY  

Lp. Nazwa usługi Odbiorcy Finansowanie 
Tryb 

kwalifikowania 

1 

zajęcia edukacyjno-rozwojowe 
z podziałem na wiek dzieci: 
- Lulanki 
- Bawialnia dla dzieci najmłodszych 
- Bawialnia Dwulatka 
- Bawialnia ogólnorozwojowa 
- Klub Przedszkolaka 

Rodziny z dziećmi do 5 
lat włącznie 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
 

wniosek, IPUS, 
posiadanie małego 
dziecka, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

2 
konsultacje psychologiczne w formie 
indywidualnej i grupowej wg potrzeb 

Rodziny z dziećmi do 5 
lat włącznie, Rodzice 
dzieci 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
 

wniosek, IPUS, 
posiadanie małego 
dziecka, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

3 
grupowe/indywidualne konsultacje 
fizjoterapeutyczne 

Rodziny z dziećmi do 5 
lat włącznie, Rodzice 
dzieci 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
 

wniosek, IPUS, 
posiadanie małego 
dziecka, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

4 
poradnictwo specjalistyczne wg potrzeb 
położna, ratownik medyczny, logopeda, 
pedagog, terapeuta 

Rodziny z dziećmi do 5 
lat włącznie, Rodzice 
dzieci, kobiety w ciąży 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
 

wniosek, IPUS, 
posiadanie małego 
dziecka, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 
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5 
wydarzenia w formie koncertów dla dzieci, 
przedstawień teatralnych, warsztatów 

Rodziny z dziećmi do 5 
lat włącznie, Rodzice 
dzieci, kobiety w ciąży 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

wniosek, IPUS, 
posiadanie małego 
dziecka, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

6 grupa wsparcia dla rodziców 
Rodziny z dziećmi do 5  
lat włącznie, Rodzice 
dzieci, kobiety w ciąży 

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

wniosek, IPUS, 
posiadanie 
dziecka, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin 

 

 

OBSZAR PRACY SOCJALNEJ 

Lp. Nazwa usługi Odbiorcy Finansowanie 
Tryb 

kwalifikowania 

1 praca socjalna 
osoby i rodziny 
doświadczające trudności 
życiowych 

środki własne  

na podstawie 
ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o 
pomocy 
społecznej 

2 asystent rodzinny  

rodziny doświadczające 
trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-
wychowawczych 

środki własne  

na podstawie 
ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o 
pomocy 
społecznej 

3 mieszkania chronione 
osoby i rodziny 
doświadczające trudności 
życiowych 

środki własne  
 

na podstawie 
ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o 
pomocy 
społecznej 

4 usługi opiekuńcze  
osoby samotne, zależne, 
niesamodzielne 

środki własne gminy, 
dotacja dla organizacji 
w ramach zlecenia 

na podstawie 
ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o 
pomocy 
społecznej 

5 usługi opiekuńcze specjalistyczne 

osoby samotne, zależne, 
niesamodzielne również 
z zaburzeniami 
psychicznymi 

dotacja z budżetu 
państwa 

na podstawie 
ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o 
pomocy 
społecznej 
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OBSZAR POZOSTAŁYCH USŁUG SPOŁECZNYCH 

Lp. Nazwa usługi Odbiorcy Finansowanie 
Tryb 

kwalifikowania 

1 posiłki dla osób potrzebujących 
osoby 
z niepełnosprawnością, 
seniorzy 

dotacja z budżetu 
państwa 
 

osoby z potrzebą 
wsparcia  
z uwzględnieniem 
dochodu 

2 posiłki dla dzieci i młodzieży 
dzieci i młodzież 
uczęszczająca do szkół, 
przedszkoli 

dotacja z budżetu 
państwa 

rodziny z dziećmi 
z uwzględnieniem 
dochodu 

3 poradnictwo psychologiczne 

osoby doświadczające 
trudności życiowych  
w obszarze przemocy 
i uzależnienia 

środki własne 
osoby z potrzebą 
wsparcia bez 
względu na dochód 

2 
wsparcie w formie prowadzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Jarocinie 

osoby  
z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

środki z budżetu 
państwa 
jako dotacja dla 
organizacji w formie 
powierzenia 

orzeczenie  
o stopniu 
niepełnosprawności 
oraz wymagania 
ustawowe 

3 
wsparcie w formie prowadzenia Centrum 
Integracji Społecznej 

osoby wykluczone 
społecznie i zagrożone 
wykluczeniem 

środki budżetu gminy, 
jako dotacja dla 
organizacji w formie 
powierzenia 

 

 

 

PRZEWIDYWANE/PLANOWANE OBSZARY USŁUG SPOŁECZNYCH  

Lp. Nazwa usługi Odbiorcy Finansowanie 
Tryb 

kwalifikowania 

1 opieka wytchnieniowa 
opiekunowie osób 
zależnych 

dotacja z budżetu 
państwa 
 

zgodnie  
z założeniami 
programu 

2 asystent osoby niepełnosprawnej 
osoby 
z niepełnosprawnością 

dotacja z budżetu 
państwa 

zgodnie  
z założeniami 
programu 

3 
aktywizacja społeczna w formie 
utworzenia Klubu Społecznego 
w Wilkowyji 

społeczność lokalna  

dotacja w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego, 
środki własne 

wniosek, IPUS, 
zamieszkanie na 
terenie gminy 
Jarocin,  
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5. Koordynacja i integracja usług społecznych na terenie Gminy Jarocin 
 

Program Usług Społecznych zawiera katalog usług, który jest realizowany przez CUS. W ramach systemu 

jednego okienka - zadań koordynacyjnych i informacyjnych, CUS będzie informował mieszkańców również 

o innych usługach społecznych: 

− finansowanych ze środków finansowych budżetu gminy, realizowanych przez organizacje pozarządowe 

i inne podmioty  

− współfinansowanych z innych źródeł zewnętrznych, pozyskanych przez organizacje realizujące dane usługi 

świadczonych odpłatnie przez podmioty prywatne 

− świadczonych odpłatnie przez podmioty prywatne 

 

Centrum Usług Społecznych będzie gromadziło, aktualizowało i udostępniało informacje o usługach 

społecznych realizowanych na obszarze gminy, tworzącej Centrum oraz w szerszym obszarze w ramach potrzeb 

mieszkańców.  

 

6. Warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z usług 

społecznych określonych w programie 

Kwalifikacja do korzystania z usług społecznych określonych w Programie 

− odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do 

korzystania z usług 

− następuje w oparciu o warunki, w trybie wynikającym z Programu i nie wymaga 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 społecznych. 

Odmowa zakwalifikowania do korzystania z usług następuje w drodze decyzji administracyjnej 

w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego. Obligatoryjnym warunkiem do 

korzystania w wybranej usług lub wiązki usług jest zamieszkanie na terenie Gminy Jarocin. 

 

7. Wysokość opłaty za usługi 

Usługi społeczne oferowane w ramach Programu Usług Społecznych będą świadczone bezpłatnie dla 

mieszkańców Gminy Jarocin na okres realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, 

który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 



 

      

11 
 

8. Dane osobowe niezbędne do kwalifikowania osób zainteresowanych 

korzystaniem z usług społecznych określonych w Programie. 

Zakres danych osobowych niezbędnych do kwalifikowania mieszkańców Gminy Jarocin do korzystania 

z usług społecznych dotyczy podstawowego zakresu danych oraz danych dodatkowych wynikających 

z realizacji usług i dotyczy kwalifikowania poszczególnych grup odbiorców do korzystania z usług 

społecznych. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców i osób korzystających 

z usług będzie się odbywać na podstawie 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 oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016). 

 

9. Organizacja Programu oraz etapy jego realizacji. 

Realizatorem Programu jest Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, którego zadaniem jest 

w szczególności: 

− prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług 

społecznych 

− dostarczanie usług społecznych 

− zaspokajanie bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych 

− realizacja Programu Usług Społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do 

korzystania z usług oraz opracowywanie i monitorowanie indywidualnych planów usług 

społecznych 

− inicjowanie działań w zakresie integracji społecznej i wspierania wspólnoty samorządowej 

z wykorzystaniem jej potencjału (działania wspierające), w tym organizowanie działań 

wolontaryjnych, sąsiedzkich i samopomocowych stanowiących uzupełnienie usług społecznych 

− opracowywanie i wdrażanie standardów jakości usług 

− podejmowanie działań na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 

− gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych 

w obszarze gminy tworzącej Centrum. 

 

10.  Monitorowanie i ocena Programu z uwzględnieniem mierników . 

 

Realizacja Programu Usług Społecznych podlega monitorowaniu w zakresie poszczególnych etapów 

jego realizacji. Monitorowanie będzie polegało w szczególności na analizie danych ilościowych 

w formie danych sprawozdawczych, jakościowych (ankiety, rozmowy) i finansowych gromadzonych 

w trakcie realizacji Programu. 
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11.  Budżet Programu oraz źródła jego finansowania 

Usługi realizowane w ramach Programu będą finansowane w ramach projektu „Jarocińskie Centrum 

Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

W Programie są również zawarte usługi, które są realizowane ze środków własnych samorządu oraz 

ze środków z budżetu państwa. Program może ulegać modyfikacji 

Budżet realizacji projektu wynosi 3 084 722,60 zł. 


