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BAZA USŁUG SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH ZGODNIE Z PRZYJĘTYM 
PROGRAMEM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE RAWICZ 

Realizowanych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

ODBIORCA 
USŁUGI 

 
PODMIOT 

REALIZUJĄCY/ 
WYKONUJĄCY 

USŁUGĘ 
    

NAZWA USŁUGI ZAKRES USŁUGI 

 
 
MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 

 
Mieszkańcy gminy 
Rawicz - rodziny, 
dzieci i młodzież 
 

 
CUS/Stowarzyszenie 
Rawicz Aktywności 
Pozytywnej 
 

 
Lokalny Klub Rodzinny 

 
Wsparcie dostosowane do wieku i potrzeb dzieci i 
rodziców /zajęcia edukacyjne rozwojowe, 
konsultacje specjalistyczne, wydarzenia 
kulturalno-edukacyjne/. 
 

 
ul. Sarnowska 9a, 63-900 Rawicz   
(boczne wejście do budynku 
Przedszkola nr 5) 

  
CUS/Stowarzyszenie 
Rawicz Aktywności 
Pozytywnej 
 

 
Akademia Dzieci i 
Młodzieży 
 

 
Wsparcie dzieci w wieku szkolnym /rozwijanie 
zainteresowań, promocja wolontariatu i 
prawidłowego spędzania czasu wolnego/ 
warsztaty edukacyjne, grupa dla rodziców i 
wydarzenia integracyjne. 
 

 
ul. gen. Grota Roweckiego 9, 
63-900 Rawicz 
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CUS/Beata 
Wojciechowska 
NZOZ Ośrodek 
Pielęgniarstwa 
„NURSAMED” 
 

Szkolenie dla 
opiekunów osób 
niepełnosprawnych w 
miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej 
 

Usługa dedykowana  opiekunom osób  
niepełnosprawnych.  
Przygotowanie opiekunów do sprawowania 
prawidłowej opieki nad osobą niepełnosprawną.  
 

W miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej 

 
Mieszkańcy gminy 
Rawicz - osoby 
starsze, dzieci i 
młodzież 
 
 

 
CUS/Stowarzyszenie 
Rawicz Aktywności 
Pozytywnej 
 

 
Punkt Edukacji 
Obywatelskiej 

 
Pobudzanie aktywności obywatelskiej. Warsztaty 
edukacyjne, kształtowanie postaw obywatelskich, 
wzmacnianie idei wolontariatu, kształtowanie 
postaw proekologicznych i inne w zależności od 
potrzeb uczestników i społeczności lokalnej. 
 

 
Usługa mobilna 

  
CUS/Stowarzyszenie 
Rawicz Aktywności 
Pozytywnej 
 

 
Akademia Życia 
 

 
Warsztaty w blokach tematycznych np. 
rękodzielnicze, integracyjne, edukacyjne, języka 
obcego, zdrowego stylu życia, wydarzenia 
integracyjno-kulturalne. 
 

 
Świetlica w Sierakowie 
Świetlica Wiejska w Zawadach 

  
CUS/Gabinet 
Psychologiczny 
Agnieszka Pierzchała 
 

 
Szkolenia dla osób 
starszych         z metod 
pracy z dziećmi                
z niepełnosprawnością 
 

 
Wsparcie osób niepełnosprawnych. 
Przeszkolenie  wolontariuszy seniorów, 
zainteresowanych działaniami na rzecz dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną z zakresu 
wspierania aktywności osoby niepełnosprawnej w 
różnych czynności i zajęciach, w tym rozwijanie 
samodzielności i zaradności.  
 

 
ul. gen. Grota Roweckiego 9, 
63-900 Rawicz 

  
CUS/Stowarzyszenie 
Aktywnych Kobiet „No i 
co!” 

 
Klub Aktywności 
Lokalnej 

 
Warsztaty  tematyczne  m. in. rękodzielnicze, 
krawieckie, muzyczno-ruchowe, kulinarne, 
inicjatywy społeczne  wynikające z potrzeb 

 
Świetlica Wiejska w Załęczu 
Świetlica Wiejska w Łaszczynie 
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 uczestników i społeczności lokalnej. 
 

 
Mieszkańcy gminy 
Rawicz - osoby 
bezrobotne i ich 
otoczenie 
 

 
Centrum Usług 
Społecznych w 
Partnerstwie z 
Powiatowym Urzędem 
Pracy  

 
Klub Integracji 
Społecznej 

 
Reintegracja społeczna,                       reintegracja 
zawodowa,  
wsparcie specjalistyczne, terapeutyczne  i 
edukacyjne. 

 
ul. gen. Grota Roweckiego 9, 
63-900 Rawicz 
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DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE 

  Działania realizowane w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej  

 

 

Lp. 

 

NAZWA DZIAŁANIA 

 

ODBIORCY 

 

 

CEL DZIAŁANIA 

 

1. 

 

Kuźnia Wiedzy 

 

Mieszkańcy gminy Rawicz, w 

szczególności  osoby 

niepełnosprawne 

 

Działanie na rzecz deinstytucjonalizacji- 

działania mające na celu rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym,  w szczególności na rzecz dzieci z 

niepełnosprawnościami i osób wymagających 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  

 

2. 

 

Projekty socjalne 

 

Mieszkańcy gminy Rawicz 

 

Zwiększenie dostępu do różnorodnych form 
wsparcia społecznego oraz poprawa 
społecznego  funkcjonowania  mieszkańców 
gminy Rawicz w zakresie:                                         
- wsparcia rodziny,                                                  
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-wsparcia  osób z niepełno sprawnościami,             
- wsparcia osób  starszych,                                    
- wsparcia osób bezrobotnych,  w tym osób z 
uzależnieniami i doświadczającymi przemocy,   
- pobudzania aktywności obywatelskiej. 

 

3. 

 

Wolontariat 

 

Mieszkańcy gminy Rawicz 

 

Aktywizacja społeczności lokalnej gminy 

Rawicz z wykorzystaniem wolontariatu 

bazującego na potencjale i aktywności 

mieszkańców.  Promocja idei wolontariatu w 

środowisku lokalnym. Integracja 

międzypokoleniowa. 

 

4. 

 

Samopomoc 

 

 

Mieszkańcy gminy Rawicz 

 

Tworzenie i budowanie lokalnych zasobów 

ludzkich. Działania mające na celu  

wzmocnienie kompetencji,  pobudzenie 

aktywności, integracja oraz wzajemne 

wspieranie się  członków grupy. 

 

5. 

 

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego w tym:                                          

- warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Rawicz,  

 

Mieszkańcy  gminy Rawicz 

 

Zwiększenie zainteresowania 

samoorganizowaniem się mieszkańców i 

współtworzeniem miejsc aktywności przez 

społeczność lokalną. Zwiększenie integracji 
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- kampanie społeczne, 

 - rzecznictwo i informacja obywatelska, 

- imprezy integracyjne, 

- szkolenia.                                        

mieszkańców (międzypokoleniowej i 

wewnątrzpokoleniowej). 

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o 

model pracy ze społecznością kategorialną. 

Zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu 

wolnego, poprzez organizację zajęć 

tematycznych dla różnych grup odbiorców. 

Organizacja kampanii informacyjnych, 

happeningów, wydarzeń społecznych i akcji 

wolontariackich.  

 

6.  

 

Partnerstwo na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty 

samorządowej Gminy Rawicz 

 

Mieszkańcy gminy Rawicz 

 

Działania na rzecz integracji wspólnoty 

samorządowej. Celem partnerstwa jest 

integracja i wspieranie rozwoju wspólnoty 

samorządowej Gminy Rawicz, a w 

szczególności rozwiązywanie problemów 

społecznych dotyczących osób znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji (przy wykorzystaniu 

animacji, wolontariatu oraz samopomocy). 

 


