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Wieloletni Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z NGO 

w Obszarze Wsparcia Instytucjonalnego 

Wstęp 

 Zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań ciążących na jednostkach 

samorządu terytorialnego przyczynia się do podnoszenia zakresu i jakości świadczonych usług oraz 

do integracji lokalnych społeczności. Organizacje pozarządowe coraz częściej stają się ważnym 

partnerem instytucji z obszaru administracji rządowej, jak i samorządowej. Warto w tym miejscu 

podkreślić rolę Towarzystwa „Nasz Dom” w kreowaniu zmian zachodzących w systemie pieczy 

zastępczej, Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w organizacji 

systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy Bractwa Miłosierdzia im. św. 

Brata Alberta w zabezpieczeniu schronienia dla osób bezdomnych. Organizacje pozarządowe 

przestają występować w roli petenta a stają się partnerami w podnoszeniu potencjału i rozwoju 

instytucji funkcjonujących w różnych dziedzinach życia społecznego. Dzięki współpracy tworzy się 

sieć wzajemnych relacji i powiązań, które wzmacniają potencjał organizacji pozarządowych z 

jednej strony i zabezpieczają organizację całego szeregu zadań ciążących na jednostkach 

administracji publicznej z drugiej. 

 Odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów społecznych spoczywa na organach 

administracji różnych szczebli. Coraz częściej okazuje się jednak, że instytucje rządowe i 

samorządowe nie dysponują potencjałem niezbędnym do ich rozwiązania. Najczęściej problemem 

są niewystarczające środki finansowe, jednak bardzo często okazuje się, że brak środków jest tylko 

pochodną szerszego zjawiska, wynikającego z jakości ładu korporacyjnego w instytucjach na 

poszczególnych poziomach systemu oraz nieprecyzyjnych zapisów w aktach prawnych. 

Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwiązywanie problemów społecznych może wnieść 

nową jakość w sposobie funkcjonowania instytucji oraz spowodować dynamiczny rozwój rynku 

usług w oparciu o już istniejące zasoby. Należy jednak mieć na uwadze, że przedsięwzięcia 

społeczne z natury rzeczy są procesami o charakterze długofalowym. Niezbędne jest zbudowanie 

odpowiedniego potencjału partnerów, stworzenie sieci współpracy – formalizacja struktur, których 

częścią jest chociażby niniejsze opracowanie, czy zdobycie doświadczenia we współpracy i co za 

tym idzie nabranie wzajemnego zaufania. 
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 Współpraca administracji na szczeblu powiatu z organizacjami pozarządowymi 

w obszarze wsparcia instytucjonalnego służyć ma mobilizowaniu zasobów instytucjonalnych, 

zwiększaniu ich wykorzystania oraz powodować ma zwiększenie zakresu i jakości świadczonych 

usług oraz stały wzrost potencjału partnerów. Niezbędne będzie wykroczenie poza rutynowe formy 

pracy instytucji i uruchomienie procesów umożliwiających zlecanie realizacji części zadań 

partnerowi społecznemu, oraz pozwalających na wzajemne korzystanie z zasobów partnerów. 

Cele główne i cele szczegółowe współpracy. 

 Priorytetowym celem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi jest coraz lepsze 

zaspokajanie potrzeb społeczeństwa oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Celami 

szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2014-2020 będą m.in.: 

1. tworzenie sprzyjających warunków do wzmacniania istniejących organizacji 

pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw służących rozwojowi społeczności 

lokalnych, oraz rozwoju wolontariatu; 

2. prowadzenie wspólnych działań mających na celu aktywizację społeczności lokalnej; 

3. zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie polityki 

społecznej i gospodarczej w Powiecie; 

4. tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia mieszkańców Powiatu, poprzez 

pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; 

5. włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi Powiatu; 

6. umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom indywidualnego 

występowania z ofertami realizacji projektów zadań publicznych, należących do sfery zadań 

publicznych Powiatu; 

7. udział zainteresowanych organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji programu 

współpracy, a także programów służących rozwojowi Powiatu; 

8. promocja Powiatu. 

Zasady współpracy. 

Powiat przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego 

terenie kierować się będzie zasadami: 
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1. partnerstwa - co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w 

ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w 

identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich 

rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych; 

2. pomocniczości - zgodnie, z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych 

Powiatu powinna odbywać się poprzez struktury usytuowane jak najbliżej obywateli, natomiast 

Powiat podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności sektora 

pozarządowego; 

3. efektywności - w myśl, której Powiat wykorzystuje współpracę z organizacjami 

pozarządowymi do realizacji zadań społeczno - ekonomicznych, uwzględniając kryterium 

racjonalności i efektywności; 

4. jawności podejmowanych działań - zgodnie, z którą organy Powiatu udostępniają 

organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w 

których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami; 

5. legalności - w myśl, której wszelkie działania organów Powiatu oraz organizacji 

pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa; 

6. suwerenności stron - zgodnie, z którą Powiat respektuje odrębność i suwerenność 

zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i 

rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie 

współpracuje z tymi organizacjami; 

7. uczciwej konkurencji - co oznacza, że Powiat zlecać będzie wykonywanie zadań 

publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert, natomiast przy wyborze ofert kierować się będzie 

oceną możliwości wykonania zadań przez oferentów oraz porównaniem przedstawionych kalkulacji 

kosztów realizacji zadań w odniesieniu do ich rzeczowego zakresu. 

Zakres przedmiotowy współpracy. 

Zakres współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, obejmuje sferę zadań publicznych, określonych w 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

W latach 2014-2020 w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, 

będą zlecane do realizacji zadania publiczne należące do Powiatu w sferze edukacji, ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rynku pracy, rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania 

zadań będzie odbywać się na zasadach określonych w ustawie. Zgłoszenie do otwartego konkursu 
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ofert zadania, które spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania dotacji. Oferta musi 

spełniać ponadto inne kryteria, oceniane przez komisję ds. oceny ofert, takie jak: zasięg terytorialny 

oddziaływania zadania, możliwość jego realizacji ze względu na zasoby rzeczowe i osobowe 

oferenta, stopień, w jakim kalkulacja kosztów odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania, ocena 

dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, sporządzenie oferty pod względem 

formalno–prawnym. 

Formy współpracy. 

Współpraca Powiatu w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi będzie 

prowadzona w następujących formach: 

1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 

2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 

3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji; 

4. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie. 

Organizacje pozarządowe wykonujące działania promocyjne wykonywanych zadań 

dotowanych w ramach niniejszego programu, obowiązane są do informowania 

o korzystaniu ze środków publicznych i źródle ich pochodzenia. 

Sposób realizacji programu. 

Współpraca Powiatu z organizacjami w ramach niniejszego programu obejmuje działania o 

charakterze finansowym i pozafinansowym. Działania o charakterze finansowym będą 

przeprowadzone w oparciu o otwarte konkursy ofert. Współpraca 

o charakterze pozafinansowym będzie oparta na wzajemnym informowaniu się 

o planowanych kierunkach działalności, realizowanych zadaniach poprzez: 

1. publikowanie ważnych dla obu stron informacji w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu 

świdnickiego; 

2. organizowanie spotkań na temat ogólnych zasad współpracy i zagadnień związanych z 

realizacją programu; 
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3. informowanie o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Sposób oceny realizacji programu. 

Ocena realizacji programu będzie dokonywana na podstawie następujących wskaźników: 

1. liczby skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji; 

2. liczby złożonych ofert przez podmioty uczestniczące w realizacji programu; 

3. liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania programowe; 

4. liczby zleconych zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu 

Powiatu na ich realizację; 

5. wielkości finansowych i pozafinansowych środków zaangażowanych przez podmioty 

realizujące zlecone zadania programowe; 

6. liczby inicjatyw publicznych podjętych przez organizacje pozarządowe; 

7. liczby odbiorców uczestniczących w zrealizowanych zadaniach programowych. 

Wsparcie instytucjonalne - zasoby. 

 Powiat realizuje szereg zadań z zakresu polityki społecznej obejmujących tak różnorodne 

dziedziny życia społecznego jak edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, piecza zastępcza, 

rynek pracy, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Wszystkie te dziedziny 

są wzajemnie ze sobą związane i mają na siebie wpływ. W ramach każdej z tych dziedzin 

funkcjonują instytucje powołane do rozwiązania konkretnych problemów i zaspokajania 

zdiagnozowanych potrzeb. 

Instytucje z obszaru edukacji. 

 Powiat Świdnicki jest organem prowadzącym dla następujących instytucji 

funkcjonujących w obszarze edukacji: 

8. Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, 

9. I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Świdniku, 

10. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, 

11. Zespół Szkół w Piaskach, 

12. Zespół Szkół w Trawnikach, 
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13. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Świdniku, 

14. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowaczy w Kozicach Dolnych, 

15. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świdniku. 

Instytucje z obszaru ochrony zdrowia. 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, obejmujący: 

– Szpital, w którego skład wchodzą: 

1) Oddziały szpitalne: 

a) I Oddział Chorób Wewnętrznych 

b) II Oddział Chorób Wewnętrznych 

c) Oddział Kardiologiczny 

d) Oddział Chirurgiczno-Urazowy 

e) Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Patologią Ciąży, 

f) Oddział Noworodkowy z Patologią Noworodka , 

g) Oddział Dziecięcy, 

h) Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii. 

2) Izba Przyjęć 

3) Blok Operacyjny ze Sterylizacją 

4) Pracownia Badań Endoskopowych 

5) Apteka szpitalna 

6) Pracownia Badań EKG 

7) Pracownia Badań Holterowskich , Prób Wysiłkowych i ECHO serca 

8) Dział Żywienia 

9) Kostnica Szpitalna 

– Przychodnię Specjalistyczną, w której skład wchodzą: 

1) poradnie 

a) Poradnia Kardiologiczna, 
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b) Poradnie Chirurgiczne - zlokalizowane w Świdniku i w Piaskach, 

c) Poradnia Ortopedyczna, 

d) Poradnia Diabetologiczna , 

e) Poradnia Hematologiczna , 

f) Poradnia Endokrynologiczna, 

g) Poradnie Ginekologiczno-Położnicze - zlokalizowane w Świdniku 

i w Piaskach, 

h) Poradnia Konsultacyjna Neonatologiczno-Pediatryczna 

i) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 

– Zakład Rehabilitacji, w którego skład wchodzą: 

j) Poradnia Rehabilitacji Leczniczej , 

k) Dział Fizjoterapii z pracowniami fizykoterapii , kinezyterapii, hydroterapii , 

l) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

– Zakład Radiologii z pracowniami: 

m) Rentgenodiagnostyki - zlokalizowanymi w budynku Szpitala i Przychodni Specjalistycznej 

w Świdniku oraz w Piaskach, 

n) Ultrasonografii – zlokalizowanej w budynku Szpitala. 

– Laboratorium Analityczne, z Punktem Pobrań,w skład którego wchodzą: 

o) Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, 

p) Pracownia Ogólna, 

q) Pracownia Biochemiczna, 

r) Pracownia Bakteriologiczna, 

s) Pracownia Hematologiczna. 

Instytucje z obszaru pomocy społecznej 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku (PCPR) – do zadań należy niesienie 

różnorodnej pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom opuszczającym domy pomocy społecznej 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i 
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kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – 

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające 

całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; cudzoziemcom, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także organizowanie 

wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka 

oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne. 

W strukturze organizacyjnej PCPR znajduje się Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w Świdniku, zadaniem Zespołu jest orzekanie 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji osób 

niepełnosprawnych. W strukturze organizacyjnej PCPR w Świdniku funkcjonują następujące 

działy: Dział Pieczy Zastępczej i Pomocy Społecznej, Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

wspomniany powyżej Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dział 

Finansowo-Administracyjny oraz Samodzielny Referat Do Spraw Administracyjno-Biurowych. 

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku (OIK) – działa od 2008 roku, celem 

interwencji kryzysowej jest przywrócenie osobie równowagi psychicznej 

i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji 

kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  Interwencją kryzysową obejmuje 

się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela 

się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - 

poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy. 

Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami z różnych obszarów między innymi: Komendą 

Powiatową Policji w Świdniku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Szkołami na 

terenie powiatu Świdnickiego. 

W Ośrodku realizowany jest “Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie”, prowadzone są grupy  korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy. Z usług 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub 

przewlekłym kryzysie, a w szczególności: 

a) członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową, 

b) osoby przeżywające trudności małżeńskie, partnerskie lub trudności 

w kontaktach z dziećmi, 

c) osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu 

swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu, 
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d) osoby chcące popełnić samobójstwo, 

e) ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków drogowych, pożarów, 

f) ofiary i świadkowie napadów, gwałtów i innych przestępstw, 

g) ofiary, uczestnicy i świadkowie innych nieszczęśliwych wypadków 

(np.: wpadnięcie pod samochód, utonięcie, itd.), 

h) bliscy osób doświadczających powyższych zdarzeń. 

3. Dom Pomocy Społecznej w Świdniku (DPS) – przeznaczony jest dla mężczyzn 

niepełnosprawnych intelektualnie i posiada 140 miejsc statutowych. Do dyspozycji mieszkańców 

przeznaczone są cztery wolnostojące pawilony mieszkalne. Każdy 

z nich działa na zasadach domu rodzinnego, zapewniając domownikom atmosferę bezpieczeństwa i 

spokoju. Doświadczona i wykwalifikowana kadra specjalistów (terapeuci, psycholog, pedagog, 

opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitant, kapelan) zapewnia wysoką jakość usług, wpływa 

pozytywnie na organizację pracy oraz umożliwia pełną rehabilitację i aktywizację podopiecznych. 

4. Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach (DPS) – dysponuje 55 miejscami 

dla dorosłych kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Mieści się na terenie zespołu dworsko-

parkowego. Do dyspozycji mieszkanek są trzy budynki: dworek 

i dwa niewielkie pawilony. Każdy dom to mała społeczność, gdzie panuje rodzinna, przyjazna 

atmosfera. W dwóch budynkach zamieszkują osoby młodsze, które uczestniczą w różnych formach 

terapii zajęciowej – zarówno w Domu, jak i w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mełgwi. Osoby 

objęte obowiązkiem szkolnym kontynuują naukę w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych, natomiast osoby starsze mogą zamieszkać w osobnym budynku, gdzie korzystają 

z fachowej i dobrze zorganizowanej opieki. Panie zamieszkują 2 i 3 osobowe pokoje. 

5. Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie (DPS) – zapewnia opiekę dla 60 mężczyzn 

z niepełnosprawnością intelektualną. Na terenie znajduje się duży park, stawy, sad, ogród 

kwiatowy, ogród warzywny, zabytkowe budynki mieszkalne (pałac 

i oficyna) stwarzające niepowtarzalny klimat i idealne warunki mieszkaniowe. Każdy mieszkaniec 

ma zapewnioną niezbędną opiekę oraz zajęcia z zakresu rehabilitacji leczniczej, społecznej i 

zawodowej. Nad mieszkańcami czuwa wyspecjalizowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, do 

dyspozycji mieszkańców jest psycholog, pracownik socjalny, lekarz psychiatra, instruktorzy terapii 

zajęciowej, opiekunowie i pielęgniarki. 

6. Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stacja Świdnik II” w Świdniku (POW) – przeznaczony jest 

dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
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psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z 

wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. Ośrodek prowadzi 

rehabilitację społeczną, mającą na celu podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych 

osobom z zaburzeniami psychicznymi w codziennym życiu. 

W zależności od zainteresowań, indywidualnych predyspozycji oraz aktualnego stanu zdrowia, 

uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych w pracowniach: technik 

różnych, ceramicznej, artystycznej, komputerowo – poligraficznej, gospodarstwa domowego oraz 

sali doświadczania świata. Osoby chorujące psychicznie oraz członkowie ich rodzin uzyskają 

informacje dotyczące choroby, otrzymają wsparcie psychologa, mają możliwość konsultacji z 

lekarzem psychiatrą. Uczestnicy otrzymają pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, kontaktach z 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami rynku pracy i ochrony zdrowia. Do dyspozycji są 

doświadczeni pracownicy z wieloletnim stażem, służący radą i pomocą w rozwiązywaniu 

problemów związanych z procesem radzenia sobie z chorobą. 

7. Powiatowy Klub Samopomocy „Tor” (PKS) jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, 

przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykazujących inne zakłócenia 

czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń 

psychicznych, których miejscem zamieszkania jest teren Powiatu Świdnickiego. Uczestnikami 

Klubu są w szczególności osoby oczekujące na przyjęcia do Powiatowego Ośrodka Wsparcia 

"Stacja Świdnik II" oraz jego byli uczestnicy. Celem działalności Klubu jest wsparcie uczestników i 

ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego 

poprzez: stwarzanie warunków do podtrzymania umiejętności wykonywania podstawowych 

czynności życia codziennego, naukę nowych i doskonalenie posiadanych umiejętności realizacji 

zadań życiowych, wsparcie terapeutyczne, rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową, 

współpracę z rodzinami osób korzystających z Klubu. Zajęcia w Powiatowym Klubie Samopomocy 

„Tor” odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15:00 do 19:00 na terenie 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Stacja Świdnik II” w Świdniku. 

Instytucje z obszaru pieczy zastępczej. 

1. Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną "Nasz Dom" (PonDiR) – została powołana do 

istnienia Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2007 roku, aby zapewnić opiekę i wychowanie 

dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz realizować programy 

pomocy dziecku i rodzinie. Jest to pierwsza w Powiecie Świdnickim całodobowa placówka 

opiekuńczo-wychowawcza o charakterze socjalizacyjnym, zamieszkana przez 14 wychowanków – 

dziewcząt i chłopców. Z dziećmi pracuje wykwalifikowany zespół pedagogów-wychowawców, 

terapeuta i psycholog. W działania "Naszego Domu" zawodowo zaangażowany jest również 
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pracownik socjalny, który prowadzi ścisłą współpracę z rodzinami podopiecznych oraz instytucjami 

pomocy społecznej. 

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Od 2012r. pełniący funkcję Organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Świdnickiego (ORPZ). W ramach prowadzonej działalności 

organizowane są szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych, funkcjonujące rodziny zastępcze 

 objęte są wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy, prowadzone są działania mające na 

celu promocję idei rodzicielstwa zastępczego. Organizator zatrudnia dwóch koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

Instytucje z obszaru rynku pracy. 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku (PUP) – realizujący zadania z zakresu promocji 

zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy, pośrednictwa i poradnictwa zawodowego oraz 

analizy lokalnego rynku pracy. W strukturze organizacyjnej urzędu funkcjonuje Centrum 

Aktywizacji Zawodowej. CAZ realizuje zadania związane wyłącznie z aktywną polityką rynku 

pracy. Odpowiada za obsługę osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców w zakresie 

usług rynku pracy, instrumentów rynku pracy oraz realizacji projektów i programów. W ramach 

CAZ realizowane jest: 

a) pośrednictwo pracy, 

b) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, 

c) organizacja szkoleń, 

d) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

e) staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, 

f) przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy, prace społecznie użyteczne, 

g) opracowywanie programów aktywizacji dla poszczególnych grup bezrobotnych. 

Instytucje z obszaru rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Mełgwi (WTZ) – prowadzony przez Stowarzyszenie 

Integracji Społecznej, dysponuje 30 miejscami dla uczestników z terenu powiatu świdnickiego. 

Warsztat dysponuje środkiem transportu, umożliwiającym dowóz 

na zajęcia. Uczestnicy objęci są rehabilitacją zawodową i społeczną, korzystają również z pomocy 

psychologa i pracownika socjalnego. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem doświadczonej i 
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wykwalifikowanej kadry. Realizowany w Warsztacie plan pracy ma na celu rehabilitację zawodową 

i społeczną uczestników, zmierzającą do ogólnego rozwoju i sprawności każdego z nich, 

niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. 

Podopieczni WTZ w Mełgwi mają możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań w sześciu 

pracowniach: 

a) gospodarstwa domowego, 

b) krawiecko – kaletniczej, 

c) technik różnych, 

d) komputerowo – introligatorskiej, 

e) ogrodniczo – kwiatowej, 

f) plastycznej. 

 Dzięki rehabilitacji WTZ osoby niepełnosprawne otrzymują szansę na godne życie, a ich 

rodziny pomoc w sprawowanie niezbędnej opieki. Korzyści z WTZ odnosi nie tylko osoba 

niepełnosprawna i jego rodzina, ale także społeczność lokalna. Prowadzone w warsztatach zajęcia 

mają na celu włączenie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego, poprzez wykształcenie 

w nich umiejętności radzenia sobie w środowisku,  w którym żyją. Dzięki uczestnictwu w terapii 

zajęciowej osoby niepełnosprawne czują się akceptowane przez innych, przekonują się, że pomimo 

niepełnosprawności są w pełni wartościowymi członkami społeczeństwa. Uczestnikiem WTZ w 

Mełgwi może zostać osoba niepełnosprawna intelektualnie, która ukończyła 16 rok życia. Osoba ta 

powinna posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze 

wskazaniem do terapii zajęciowej. 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdniku (WTZ) – prowadzony jest przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Świdniku. Działa od 

czerwca 1998 roku, dysponuje 40 miejscami dla uczestników z terenu powiatu świdnickiego, 

realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju 

każdego uczestnika. Terapia prowadzona jest w 8 pracowniach: 

a) ceramicznej, 

b) stolarskiej, 

c) krawieckiej, 

d) poligraficzno – introligatorskiej, 
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e) plastycznej, 

f) witrażowej, 

g) kulinarnej, 

h) Umiejętności społecznych i technik audiowizualnych, 

i) sali rehabilitacyjnej, 

 Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez 

rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu właściwe 

stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej,  kształtowanie korzystnych 

nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację  odchyleń i braków rozwojowych. Uczestnicy 

mają możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez WTZ wyjazdach wakacyjnych, 

ogniskach, wycieczkach, spotkaniach okolicznościowych. 

Wsparcie instytucjonalne – możliwości współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami 

pozarządowymi w oparciu o zasoby. 

  Aby wsparcie świadczone przez instytucje funkcjonujące w powyższych obszarach było 

skuteczne, niezbędne jest, aby stanowiło system wzajemnie na siebie oddziaływający. W systemie 

takim wszystkie elementy muszą być powiązane, konieczny jest sprawnie funkcjonujący system 

przepływu informacji oraz okresowa ewaluacja jego działania. Niezbędne jest aby wsparcie 

świadczone w ramach takiego systemu było kompletne, dostępne (we wczesnej fazie), ciągłe i 

powszechne. Edukacja, pomoc społeczna, piecza zastępcza, rehabilitacja lecznicza, zawodowa i 

społeczna to obszary życia społecznego, które wzajemnie na siebie zachodzą, posiadając 

jednocześnie autonomię organizacyjną i różne źródła finansowania. Potrzeby zgłaszane przez 

mieszkańców powiatu do różnych instytucji nie zawsze są zaspokajane, ponieważ zasoby niezbędne 

do ich zaspokojenia przekraczają możliwości instytucji i organu prowadzącego. Taki stan rzeczy ma 

chociażby miejsce w przypadku usług z zakresu wczesnej diagnostyki medycznej, rehabilitacji 

zdrowotnej, usług z zakresu psychiatrii, geriatrii czy opieki nad niepełnosprawnymi 

w różnym wieku. Duże, niezaspokojone potrzeby, są w obszarze pieczy zastępczej 

i promocji zatrudnienia. Aby wzmocnić funkcjonowanie instytucjonalnego systemu wsparcia, 

niezbędne jest zaangażowanie w jego budowę osób bezpośrednio zainteresowanych korzystaniem z 

jego usług, w tym osób zrzeszonych w organizacjach samopomocowych. Zaangażowanie społeczne 

w rozwój systemu spowoduje, że stanie się on bardziej elastyczny – będzie szybciej reagował na 

zachodzące zmiany, udrożni kanały przepływu informacji, spowoduje, że do systemu napłyną 
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dodatkowe środki. Silne, dobrze zarządzane organizacje pozarządowe są wartościowym partnerem 

dla jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca z taką organizacją to transfer wiedzy, 

najnowszych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, dzięki takiej współpracy korzyści 

odnoszą obydwaj partnerzy i co najważniejsze społeczność lokalna. Dobrym przykładem jest 

uruchomienie przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka w lipcu 2013r. Kliniki „Budzik”, której 

budowa została sfinansowana przez Fundację „Akogo”. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 

ponad 20 mln zł, a program leczenia prowadzony w Klinice "Budzik" jest rekomendowany przez 

Agencję Oceny Technologii Medycznych.   

 Współpraca instytucji, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki, 

z organizacjami pozarządowymi jest możliwa na dwóch płaszczyznach. Na pierwszej płaszczyźnie 

dotyczyć będzie współpracy organizacji pozarządowych z poszczególnymi jednostkami 

organizacyjnymi w zakresie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji wybranych usług z 

koszyka świadczeń danej instytucji lub zlecanie realizacji świadczeń usług zwiększających ofertę 

danej instytucji. Na drugiej płaszczyźnie możliwe będzie tworzenie i zlecanie przez Powiat 

organizacji pozarządowej prowadzenie nowych instytucji, niezbędnych do osiągania celów z 

zakresu polityki społecznej lub zlecanie prowadzenia przez organizację pozarządową istniejących 

już instytucji. Do tworzenia nowych instytucji, możliwe będzie wykorzystanie zasobów instytucji 

już funkcjonujących. 

Współpraca w obszarze edukacji. 

 Powiatowe instytucje funkcjonujące w obszarze edukacji współpracują 

z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania realizacji programów nauczania, promocji 

oferty edukacyjnej, czy organizacji czasu wolnego uczniów. W związku 

z kolejnym okresem programowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, pojawiają się możliwości dofinansowania 

działalności instytucji i organizacji pozarządowych w obszarze edukacji ze środków  zewnętrznych. 

1. Wsparcie działalności instytucji oświatowych powiatu przez organizacje pozarządowe 

obejmować będzie: 

a) realizację projektów indywidualizujących proces nauczania (uczniowie 

z różnego rodzaju dysfunkcjami, uczniowie szczególnie uzdolnieni), 

b)  realizację projektów zwiększających kompetencje kluczowe uczniów w zakresie 

matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych, znajomości języków obcych, 
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c) realizację projektów obejmujących pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów oraz 

doradztwo zawodowe, 

d) realizację projektów dotyczących organizacji czasu wolnego uczniów szkół powiatowych, 

edukację kulturalną i ekologiczną. 

2. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i prowadzenia następujących 

instytucji z obszaru edukacji: 

a) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) –  przeznaczonego dla 

wychowanków w wieku od urodzenia do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, 

interdyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej, świadczonej w odpowiednich 

warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. Swoje cele OREW osiąga 

poprzez: 

 organizację wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

 realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; 

 opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności 

wychowanków oraz z programu interdyscyplinarnych oddziaływań obejmujących w szczególności 

pomoc przy przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu 

pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem; 

 rehabilitację społeczno - zawodową, leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń 

specjalistycznych, 

 wsparcie rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością. 

b) Centrum Przysposobienia Zawodowego dla osób niepełnosprawnych, którego zadaniem jest 

przygotowanie do pracy, a w szczególności ćwiczenie określonych umiejętności i nawyków 

praktycznych oraz sferę zachowań społecznych, która obejmuje rzetelność wykonywanej pracy oraz 

umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i współżycia w grupie. 

c) Uniwersytet III wieku - włączający osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego, tak 

aby seniorzy mogli aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyć w procesach społecznych, 

zachować i zwiększać sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną. 
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Współpraca w obszarze ochrony zdrowia. 

 Współpraca z instytucjami z obszaru ochrony zdrowia dotyczyć będzie wsparcia 

działalności tych instytucji w obszarze profilaktyki zdrowotnej, w tym profilaktyki zdrowia 

psychicznego oraz identyfikowania i nagłaśniania problemów zdrowotnych. Również w tej 

dziedzinie możliwe będzie skorzystanie ze środków pochodzących ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W związku z postępującym procesem starzenia się 

społeczeństwa, tworzenie nowych instytucji na terenie powiatu będzie się wiązało ze wsparciem 

rodzin w opiece nad długotrwale chorującymi członkami rodzin ze szczególnym uwzględnieniem 

osób w wieku podeszłym. 

1. Wsparcie działalności instytucji ochrony zdrowia powiatu przez organizacje pozarządowe 

obejmować będzie: 

a) realizację programów dotyczących wczesnego wykrywania wad rozwojowych 

i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, 

b) realizację programów z zakresu promocji zdrowia i zachowań pro 

– zdrowotnych. 

2. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i prowadzenia następujących 

instytucji z obszaru ochrony zdrowia: 

a) Zakład opiekuńczo – leczniczy (ZOL) – zapewniający całodobową opiekę lekarską i 

pielęgniarską, przeznaczony dla pacjentów wymagających długotrwałego leczenia i pielęgnacji 

poza szpitalem. Pacjenci przebywający w ZOL nie są zdolni do samodzielnego funkcjonowania. 

Celem zakładu jest objęcie całodobową opieką osób niewymagających hospitalizacji, które ze 

względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w środowisku 

domowym. Leczenie i personel medyczny finansowane są ze środków NFZ, pacjent ponosi koszty 

hotelowe do wysokości 70% swoich dochodów, jednak nie więcej niż 250% najniższej emerytury. 

b) Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy (ZPO) – zapewniający całodobową opiekę obejmującą 

świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem 

leczenia farmakologicznego i dietetycznego, dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. 

Do ZPO przyjmowani są pacjenci, których stan nie wymaga stałego nadzoru lekarskiego, natomiast 

konieczne są długotrwałe zabiegi pielęgniarskie niemożliwe do wykonania w warunkach opieki 

domowej. Warunkiem przyjęcia pacjenta do ZPO jest niezdolność do samodzielnego 

funkcjonowania. Leczenie i personel medyczny finansowane są ze środków NFZ, pacjent ponosi 
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koszty hotelowe do wysokości 70% swoich dochodów, jednak nie więcej niż 250% najniższej 

emerytury. 

c) Oddział dzienny psychogeriatryczny, przeznaczony dla pacjentów, którzy ukończyli 60 rok 

życia i cierpią z powodu zaburzeń: 

 psychotycznych, 

 depresyjnych, 

 organicznych zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem zaawansowanych otępień). 

  Program terapeutyczny takiego ośrodka obejmuje: 

 farmakoterapię, 

 psychoterapię grupową, 

 terapię zajęciową, 

 trening funkcji poznawczych, 

  trening relaksacyjny, 

 trening umiejętności społecznych, 

 psychoedukację  (jak radzić sobie z chorobą), 

 spacery, wycieczki. 

 Pacjenci przyjmowani do oddziału muszą być sprawni ruchowo i umysłowo 

 w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach oraz  samodzielne dostanie się do 

oddziału i powrót do domu. Pacjenci powinni mieć skierowanie od lekarza psychiatry, lekarza 

rodzinnego lub innego lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem. Leczenie dla osób 

ubezpieczonych w całości refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Współpraca w obszarze pomocy społecznej. 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczyć będzie wsparcia funkcjonowania 

istniejących instytucji poprzez możliwość zlecania poszczególnych usług, świadczonych przez te 

instytucje organizacjom pozarządowym. Wsparcie dotyczyć będzie również prowadzenia 

działalności z zakresu promocji tych instytucji oraz działań wspierających ich uczestników w 

różnych formach aktywności. Potrzeby, w zakresie powstawania nowych instytucji w obszarze 

pomocy społecznej, dotyczą organizacji systemu mieszkań chronionych oraz całodobowej opieki 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi i przewlekle somatycznie chorych. 
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1. Wsparcie działalności instytucji pomocy społecznej powiatu przez organizacje pozarządowe 

obejmować będzie: 

a) świadczenie usług z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej, 

b) świadczenie usług z zakresu wsparcia psychologicznego, pracy socjalnej 

i doradztwa zawodowego, 

c) realizacja usług z zakresu informowania o prawach i uprawnieniach; 

d) realizacja usług z zakresu doradztwa metodycznego pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 

2. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i prowadzenia następujących 

instytucji z obszaru pomocy społecznej: 

a) mieszkanie chronione – jest to forma pomocy społecznej, przygotowująca osoby tam 

przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca pobyt 

w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki 

samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie 

chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub 

organizację pożytku publicznego, 

b) dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

c) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. 

Współpraca w obszarze pieczy zastępczej. 

 Instytucje powiatu funkcjonujące w obszarze pieczy zastępczej realizują szereg zadań 

dotyczących samych wychowanków, jak i rodzin z których pochodzą i w których przebywają. 

Priorytetowe działania dotyczyć będą wsparcia rodzin w wypełnianiu ich funkcji, kreowania 

pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej oraz wsparcia wychowanków w procesie 

usamodzielnienia. Realizacja zadań z obszaru pieczy zastępczej może być dofinansowana ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programowania na lata 2014-2020. 

Tworzenie nowych instytucji w tym obszarze obejmie utworzenie mieszkań usamodzielnienia dla 

wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Wspierane będą również inicjatywy dotyczące 

rozwoju rodzinnych form opieki. 

1. Wsparcie działalności instytucji pieczy zastępczej powiatu przez organizacje pozarządowe 

obejmować będzie: 
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a) realizację programów z zakresu promocji pieczy zastępczej i rodzicielstwa zastępczego, 

b) realizację programów z zakresu poradnictwa rodzinnego oraz specjalistycznego poradnictwa 

rodzinnego, 

c) realizację programów z zakresu wsparcia usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej, 

d) realizację programów mających na celu wsparcie rodziców zastępczych 

i biologicznych w wypełnianiu ich funkcji, 

e) realizację programów wspierających pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych 

w wypełnianiu obowiązków zawodowych. 

2. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i prowadzenia następujących 

instytucji z obszaru pieczy zastępczej: 

a) niepubliczna placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego 

– rodzinny dom dziecka, 

b) mieszkania usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. 

Współpraca w obszarze rynku pracy oraz rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 Organizacje pozarządowe od wielu lat współpracują z powiatem przy realizacji zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Podejmowane są również 

próby współpracy przy realizacji projektów mających na celu aktywizację osób zagrożonych 

marginalizacją społeczną z innych powodów, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Oferta 

instytucji świadczących usługi w tym zakresie może być wydatnie zwiększona poprzez pozyskanie 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Wsparcie działalności instytucji rynku pracy oraz rehabilitacji zawodowej 

i społecznej powiatu przez organizacje pozarządowe obejmować będzie: 

a) Realizację programów mających na celu identyfikowanie i nagłaśnianie problemów z 

zakresu zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

b) Opracowanie i wdrażanie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, realizowanych w ramach istniejących podmiotów ekonomii społecznej, takich 

jak: Zakład Aktywności Zawodowej, WTZ, Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji 

Społecznej, 
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c)  Realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z 

wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego, usług asystenta czy usług trenera pracy, 

2. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i prowadzenia następujących 

instytucji z obszaru rynku pracy oraz rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych: 

a) Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) – wyodrębniona organizacyjnie i finansowo 

jednostka, tworzona w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego 

stopnia niepełnosprawności oraz osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 

u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. 

b) Centrum Integracji Społecznej (CIS) – to jednostka organizacyjna utworzona przez 

jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, realizująca reintegrację 

zawodową i społeczną poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

programów edukacyjnych, obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, 

przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych 

umiejętności niezbędnych do codziennego życia. CIS nie jest samodzielnym podmiotem prawnym 

lecz formą prawną adresowaną do instytucji oraz organizacji pozarządowych pracujących z 

osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W grupie beneficjentów CIS są te same grupy 

osób, które mogą założyć spółdzielnię socjalną. 

c) Spółdzielnia socjalna jest pierwszą w Polsce formą prawną, którą Ustawa z dnia 27 kwietnia 

2006 roku o spółdzielniach socjalnych wprost określiła jako przedsiębiorstwo społeczne. 

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w 

oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej 

reintegracji jej członków. Spółdzielnię socjalną mogą założyć: osoby bezrobotne, bezdomni 

realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu, po 

zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od 

narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w 

zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy 

realizujący indywidualny program integracji, osoby niepełnosprawne. Spółdzielnię socjalną może 

założyć co najmniej pięć osób spełniających wymienione wyżej warunki, nie więcej jednak niż 

pięćdziesiąt. 

d) Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom 

indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa 

w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu 
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kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób 

o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować 

się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji 

zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez 

jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową. 

e) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych. Celem działalności wypożyczalni jest ograniczanie skutków 

niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

i procesom marginalizacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do 

aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji i 

terapii. 

Zakończenie 

 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi zakłada rozwój w oparciu o zasoby. 

Są to zarówno zasoby instytucji (materialne, ludzkie, organizacyjne), jak i zasoby organizacji 

pozarządowych. Koncentracja na rozwiązaniu problemów nurtujących lokalną społeczność w 

oparciu o dostępne tu i teraz zasoby, zdecydowanie zwiększa szanse na powodzenie takiego 

przedsięwzięcia. Do dyspozycji jest majątek i zasoby materialne, które bardzo często nie „pracują” 

w sposób efektywny na rzecz lokalnej społeczności oraz kapitał ludzki o bardzo dużym potencjale 

sprawczym, zdeterminowany do uzyskania zadowalających efektów. Niejednokrotnie 

udowodniono, że połączenie tych dwóch elementów przynosi rozwiązania niezwykle skuteczne w 

osiąganiu zamierzonego celu. Aby cały system funkcjonował, niezbędne jest precyzyjne określenie 

wzajemnych oczekiwań partnerów oraz wpisanie ich w ramy prawne i czasowe, niezbędna jest 

również okresowa ewaluacja i wymiana doświadczeń. 
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