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Tworzenie Partnerstwa Gminy Adamów.

Działalność Centrum Integracji Społecznej.

Efektywność zatrudnienia socjalnego.



Definicja partnerstwa

Partnerstwo to platforma współpracy organizacji, instytucji,
podmiotów działających wspólnie i nastawionych na osiągnięcie określonego celu.



Tworzenie Partnerstwa Gminy Adamów

 Lipiec 2012 r. – Wójt Gminy Adamów Pan Dariusz Szykuła odebrał telefon od 
Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” z informacją o możliwości utworzenia na 
terenie Gminy Adamów – Centrum Integracji Społecznej.

 Pierwsze spotkanie z pracownikiem Fundacji Panią Dagmarą Szlandrowicz odbyło 
się 19 lipca 2012 r. i zaowocowało spotkaniem informacyjnym                                                    
z przedstawicielami Fundacji ( 9 październik 2012 r.)

 W spotkaniu uczestniczyło 16 osób ( Przewodniczący Rady Gminy, Radni,                      
Wójt i Skarbnik, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół, Komendant OSP, Kierownik GOPS          
z Pracownikami).

To właśnie na tym spotkaniu podjęta została ostateczna decyzja o przystąpieniu do 
projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, i to jest data inicjująca 
powstanie Partnerstwa Gminy Adamów.



Spotkanie                     
z przedstawicielami 

Fundacji BARKA
31.11.2012



 Począwszy od października 2012 systematycznie raz, a często i dwa razy             
w miesiącu przedstawiciele Fundacji Barka przyjeżdżali do naszej gminy.

 Na każdym spotkaniu otrzymywaliśmy  ogromną wiedzę o społecznej 
gospodarce rynkowej, poznawaliśmy wybitne osoby, otrzymaliśmy praktyczny 
przekaz o skuteczności tej formy pomocy.                                                       
Otrzymaliśmy obraz – bezgranicznego szacunku dla drugiego człowieka.

 Odbyliśmy dwie wizyty studyjne, w tym jedną poza granicami kraju.

 Uwieńczeniem niemal dziewięciomiesięcznej szeroko pojętej edukacji              
w ramach ww. projektu było podpisanie w dniu 27 marca 2013 roku –
„Porozumienia społecznego o współpracy na rzecz rozwoju społecznej 
gospodarki rynkowej w Gminie Adamów”



27.03.2013r.

Podpisanie porozumienia
27.03.2013 



Podpisanie Porozumienia miało niezwykle uroczysty charakter. Podpisali je reprezentanci 
organów rządowych, samorządowych ( województwa i powiatu), radni gminy, sołtysi, kierownicy 
gminnych jednostek organizacyjnych i oczywiście w imieniu zarządu Fundacji Pani Barbara 
Sadowska i Wójt Gminy Pan Dariusz Szykuła. Na uwagę zasługuje fakt podpisania Porozumienia 
przez lokalnych przedsiębiorców z jednoczesnym złożeniem deklaracji zlecania prac dla mającego 
powstać Centrum Integracji Społecznej.

W tym miejscu chcę podnieść istotną kwestię.

Wójt Gminy Pan Dariusz Szykuła ( funkcję pełni 4 kadencję), wykazał przychylność i aprobatę 
dla podejmowanych innowacyjnych ( na terenie gminy) działań i wykazał ogromne osobiste 
zaangażowanie w realizację projektu. Pan Wójt zawsze wygospodarował czas i uczestniczył w 
spotkaniach tworzonego Partnerstwa. Uczestniczył w wizytach studyjnych. Przekonywał lokalnych 
przedsiębiorców, że dla dobra mieszkańców gminy warto i trzeba przystąpić do tworzonego 
Partnerstwa. Zawsze znalazł czas na załatwienie merytorycznych spraw związanych z tworzeniem 
CIS.



Poza wszelką dyskusją pozostaje nieoceniony wkład Fundacji 
„BARKA” w to, że dzisiaj na terenie Gminy Adamów (pierwszej gminy 

w powiecie zamojskim i jednej z nielicznych w województwie 
lubelskim) funkcjonuje:

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZYNEJ W JACNI



Działalność Centrum Integracji Społecznej

Uczestnicy

Kadra

Czerwiec 2013

26 osób

 12 osób długotrwale bezrobotnych;

 2 osoby zwolnione z zakładu karnego;

 12 osób faktycznie poszukujących pracy

 Kierownik - 1 etat- wybór w drodze konkursu;

 Główny księgowy – 1 etat- wybór w drodze konkursu;

 Pracownik socjalny ½ etatu;

 Instruktorzy zawodu w zależności od ilości uczestników

Październik  2016

29 osób

 16 osób długotrwale bezrobotnych;

 0 osoby zwolnione z zakładu karnego;

 13 osób faktycznie poszukujących pracy 



Uczestnicy CIS

Uczestnicy CIS 
2013 



Uczestnicy CIS - spotkanie       
z doradcą zawodowym 2016



W Centrum Integracji Społecznej utworzone zostały początkowo trzy a następnie 
cztery warsztaty:

 gastronomiczno  - opiekuńczy;

 rolno – leśny;

 remontowo – budowlany;

 od 2014 r. rolno – sadowniczy;



Siedzina CIS wraz z zapleczem gastronomicznym 

Warsztat gastronomiczno     
- opiekuńczy



Warsztat rolno – leśny
Warsztat rolno-sadowniczy



Warsztat remontowo             
-budowlany



Centrum Integracji Społecznej świadczy usługi dla:

 Przedsiębiorców ( z terenu i z poza terenu gminy);

 Jednostek samorządu terytorialnego z poza terenu gminy; 

 Zakładów pracy (z terenu i z poza terenu gminy);

 Urzędu Gminy Adamów;

 Zespołu Szkół w Suchowoli;

 Zespołu Szkół w Szewni Górnej;

 Osób fizycznych (z terenu i z poza terenu gminy);



Porozumienie o współpracy

Dnia 30 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Adamów zawarł porozumienie
z Burmistrzem Gminy Krasnobród dotyczące kierowania osób do Centrum
Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni.

Zawarcie porozumienia dało podstawę prawną dla Kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie w zakresie
kierowania mieszkańców gminy Krasnobród do Centrum Integracji Społecznej.



Dotacja dla CIS
Marszałek Województwa Lubelskiego

Dotacja na pierwsze wyposażenie (2013 r.)-342 000,00 zł
Z dotacji zakupiono m.in. :

 Samochód marki RENAULT MASTER; Ciągnik ZETOR;

 Kosiarka rotacyjna; Glebogryzarka; Opryskiwacz; Odśnieżarka 
spalinowa;

 Kosy; Pilarka; Betoniarka; Rusztowanie;

 Kosiarka rotacyjna; Przyczepa ciężarowo – rolnicza; 

 Glebogryzarka; Rozsiewacz;

 Przyczepa gastronomiczna z wyposażeniem;

 Kajaki i rowery wodne z wyposażeniem;

 Sprzęt to warsztatu gastronomicznego.

Wójt Gminy Adamów

 Dotacja na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy (2013r.)- 50 000,00zł

 Grunty rolne (2013 r.) o powierzchni ponad 10 ha
 Budynek z działką (2015r.) o wartości ponad 1 000 000,00 zł

 A także : koparko - ładowarkę oraz samochód marki LUBLIN

 Rok 2016 – 30 000,00 zł



Sprzęt 
zagospodarowany 

przez CIS



Sprzęt 
zagospodarowany 

przez CIS



Sprzęt 
zagospodarowany 

przez CIS



Siedziba CIS
2013 - 2014



Uroczyste otwarcie budynku 
05.02.2015 r.



Aktualna
siedziba CIS               

od 2015 r.



Świadczenie integracyjne przekazane                   
przez PUP Zamość

 Rok 2013 (od czerwca) – 166 465,81 zł;

 Rok 2014 – 324 136,35 zł;

 Rok 2015 – 326 174 11 zł;

 Rok 2016 (do października) – 240 009,69zł;

zł500 000,00
T



Pozyskane środki zewnętrzne:

Czerwiec 2013- Październik 2016

 1 398 785,96 zł



Działalność CIS- wpływy z usług

 Rok 2013 ( od czerwca) kwota: 136 072,70 zł

 Rok 2014 kwota: 301 357,00 zł oraz kwota akcyzy 708,34 zł  i dopłaty                       z 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwota: 6 867,96 zł

 Rok 2015 kwota: 377 003,06 zł

 Rok 2016 ( do października) kwota: 306 682,48zł oraz dopłaty z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwota: 8 019,61zł

Łączny wpływ z usług dla CIS od czerwca 2013 do października 2016 – 1 136 711,15 zł



Efektywność reintegracji społeczno – zawodowej                                         
w Gminie Adamów

1. Liczba mieszkańców, którzy podjęli zatrudnienie w CIS:

od czerwca 2013 do października 2016 – 91 osób w tym 5 osób z Gminy Krasnobród;

2. Liczba mieszkańców, którzy podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy:

od czerwca 2013 do października 2016 – 27 osób;

3. Liczba osób które wyszły z systemu pomocy społecznej:

od czerwca 2013 do października 2016 – 49 osób;

4. Efektywność społeczna w odniesieniu do osoby, rodziny i społeczności lokalnej.



Dziękuję za uwagę 
DANUTA JAWORSKA

KIEROWNIK GOPS ADAMÓW


