
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SPOŁECZNYCH 
 OFEROWANYCH w 2022 roku PRZEZ CENTRUM USŁUG

SPOŁECZNYCH W GOLESZOWIE

Goleszów, listopad 2022 rok



§ 1

Podstawa prawna 

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

§ 2

Definicje

CUS - Centrum Usług Społecznych w Goleszowie

KIPUS -Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

Uczestnik - osoba zakwalifikowana do realizowania usług społecznych oferowanych przez CUS

Regulamin - niniejszy Regulamin

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i korzystania z usług społecznych oferowanych przez CUS.

2. CUS obejmuje swoimi działaniami mieszkańców gminy Goleszów.

3. Korzystanie z oferty usług społecznych oferowanych przez CUS jest dobrowolne.

4. Usługi świadczone przez CUS są bezpłatne.

§ 4

Usługi świadczone przez CUS

1.CUS świadczy dwie usługi:

1)  Grupa dla rodziców - warsztaty.  Program warsztatów dla rodziców ma na celu podniesienie

kompetencji  wychowawczych  rodziców,  zmianę  negatywnych  postaw  wychowawczych,  wzrost

samoświadomości oraz wymianę doświadczeń między rodzicami. Zakres warsztatów:

- prawidłowości w rozwoju dziecka – poznawczym, emocjonalnym i społecznym,

- emocje rodzica i dziecka – radzenie sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami,

-  komunikacja  pomiędzy  dzieckiem  z  rodzicem  –  zasady  efektywnej  komunikacji,  bariery

komunikacyjne,

- stawianie granic i wymagań,

- budowanie poczucia własnej wartości u dziecka,

- relacje z dorastającym dzieckiem.

2) Doradca zawodowy: Indywidualne poradnictwo dla osób poszukujących pracy, osób które mają

problem z napisaniem dokumentów aplikacyjnych,, np. CV i list motywacyjny. Poinformowanie o

aktualnych ofertach pracy, które są dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, a także

to, jak poszukiwać ofert w internecie, bądź innych możliwych miejscach.



§ 5

Warunki kwalifikowania

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

1) Grupa dla rodziców - warsztaty:

a) osoba zamieszkująca na terenie gminy Goleszów;

b) osoba posiadająca dzieci, bądź osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem.

2) Doradca zawodowy:

a) osoba zamieszkująca na terenie gminy Goleszów;

b) osoba bezrobotna, bądź długotrwale poszukująca pracy.

§ 6 

Zasady, warunki i tryb kwalifikowania

1. Kwalifikowanie do korzystania z usług społecznych oferowanych przez CUS odbywać się będzie

poprzez złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Kwalifikacja Uczestników dokonywana będzie przez KIPUSa, a zatwierdzana przez Dyrektora

CUS.

3. Złożenie dokumentów kwalifikacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osób do

korzystania z usług społecznych oferowanych przez CUS.

4. Warunkiem ubiegania się o zakwalifikowanie do korzystania z usług społecznych jest złożenie

kompletnie  wypełnionego  i  podpisanego wniosku,  o  którym mowa w ust.  1 u  Koordynatorów

Indywidualnych Planów Usług Społecznych, bądź na biurze podawczym CUS.

5.  Kwalifikowanie  prowadzone  jest  w  sposób  ciągły  w  oparciu  o  Regulamin,  do  wyczerpania

dostępnych rodzajów usług społecznych.

6. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej. Sytuacja ta dotyczy przypadku

rezygnacji Uczestnika z korzystania z usług społecznych.

7.  W  przypadku  większej  liczby  osób  zainteresowanych  uczestnictwem  w  formach  wsparcia

oferowanych  przez  CUS,  kryterium  rozstrzygającym  będzie  wcześniejszy  termin  złożenia

dokumentów kwalifikacyjnych.

8. Kwalifikacja Uczestników opiera się na weryfikacji następujących elementów:

a) warunki kwalifikowania określone w § 5, 

b) kompletność Wniosku.

9. Zakwalifikowanie do korzystania z usług społecznych:

a) odbywa się na podstawie prawidłowo złożonego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami

o spełnieniu określonych  warunków do korzystania z usług społecznych;

b) nie wymaga wydania decyzji administracyjnej;



c)  wymaga sporządzenia i  wydania Uczestnikowi Karty Usług stanowiącego załącznik  nr  2  do

Regulaminu.

d) w sytuacji udzielania usług przez okres dłuższy niż 3 miesiące, KIPUS opracowuje Indywidualny

Plan Usług Społecznych stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.

e) następuje z uwzględnieniem ograniczeń i limitów wynikających z budżetu przewidzianego na

realizację usług;

f) może zostać poprzedzone koniecznością złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających

sytuację m.in. życiową, rodzinną, zdrowotną.

 g) może zostać poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania potrzeb przez KIPUS. 

10. Odmowa zakwalifikowania nastąpi w formie wydania decyzji administracyjnej.

11.  Stworzone  zostaną  listy  osób  zakwalifikowanych  do  korzystania  z  usług  społecznych

oferowanych przez CUS.

§ 7

Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik  ma prawo do:

a) bezpłatnego korzystania z usług społecznych oferowanych przez CUS;

b) zgłaszania sugestii  dotyczących  przewidzianych  działań  CUS skierowanych bezpośrednio do

Uczestników usług, czyli ma prawo do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu oferty CUS;

c) poszanowania godności osobistej i prywatności oraz podmiotowego traktowania;

d) rezygnacja z usług społecznych określonych w Regulaminie odbywa się na pisemny wniosek

Uczestnika

2. Uczestnik jest zobowiązany do:

a)  sumiennego  i  aktywnego  korzystania  z  usług  znajdujących  się  w  ofercie  ze  szczególnym

uwzględnieniem aktywności na zajęciach wybranych przez Uczestnika jako swoich priorytetowych;

b)  usprawiedliwiania  nieobecności  -  w  przypadku  dłuższej  nieobecności  i  braku  kontaktu

z Uczestnikiem  Dyrektor  ma  prawo  do  skreślenia  osób  z  list  osób  zakwalifikowanych  do

korzystania z usług oferowanych przez CUS. Skreślenie z listy osób zakwalifikowanych następuje

w oparciu o wydanie decyzji administracyjnej; 

c) udostępnienia danych niezbędnych do realizacji i ewaluacji działań CUS; 

d)  niezwłocznego  informowania  KIPUS  o  zaistniałej  zmianie  danych  osobowych  oraz  innych

danych mogących mieć wpływ na realizację zadań CUS;

e) zachowania poufności w zakresie informacji pozyskanych w wyniku uczestnictwa dotyczących

innych Uczestników. 



3.  Uczestnik może zostać wykreślony  z listy  osób zakwalifikowanych w przypadku naruszenia

postanowień Regulaminu lub naruszenia powszechnie przejętych zasad współżycia społecznego.

§ 8

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Dyrektor zastrzega prawo do zmiany Regulaminu.

3.  Rezygnacja  z  korzystania  z  usług  społecznych  oferowanych  w  CUS  może  nastąpić  tylko

w uzasadnionych  przypadkach  na  pisemny  wniosek  Uczestnika  lub  jego  przedstawiciela

ustawowego.

4.  Uczestnik  potwierdza  zapoznanie  się  z  Regulaminem  korzystania  z  usług  społecznych

oferowanych przez CUS.

5. Regulamin obowiązuje od dnia wprowadzenia Regulaminu do 31 grudnia 2022 roku.

6.  Każda osoba kandydująca,  wnioskodawca akceptuje warunki Regulaminu poprzez podpisanie

formularza zgłoszeniowego.


