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WSTĘP 

 

Ogólna charakterystyka Gminy Tłuszcz 

Gmina Tłuszcz położona jest w północno – wschodniej Polsce w mazowieckim rejonie 

administracyjnym, w powiecie wołomińskim. Obszar miasta i gminy wynosi 10.300 ha. Lasy 

zajmują 1/6 gruntów. Liczy 19350 osób. W skład gminy wchodzi 28 sołectw: Białki, 

Brzezinów, Chrzęsne, Dzięcioły, Franciszków, Grabów, Jadwinin, Jarzębia Łąka, Jasienica, 

Jaźwie, Kozły, Kury, Łysobyki, Miąse, Mokra Wieś, Pawłów, Postoliska, Pólko, Rudniki, 

Rysie, Stasinów, Stryjki, Szczepanek, Szymanówek, Wagan, Waganka, Wólka Kozłowska, 

Zalesie. Miasto Tłuszcz znajduje się w odległości 34 km od Warszawy. Przez gminę 

przebiegają liczne połączenia kolejowe i drogowe, m.in. z Warszawą, Ostrołęką, 

Białymstokiem, Legionowem i Piławą. Gmina Tłuszcz jest regionem zdecydowanie wiejskim, 

ludność miejska stanowi 39,03% ogółu natomiast ludność wiejska stanowi 60,97%. 60% 

ludności wiejskiej zamieszkuje w 6 sołectwach położonych wokół miasta i w pobliżu 

dogodnych połączeń komunikacyjnych z Warszawą. 40% to zaludnienie pozostałych sołectw. 

 Charakterystyczny przejaw transformacji ostatnich lat – gwałtowny przyrost 

podmiotów i obiektów działalności gospodarczej nie ominął również Gminy Tłuszcz.  

Wg informacji uzyskanych z Działu Ewidencji Działalności Gospodarczej w gminie 

funkcjonuje 1700  podmiotów gospodarczych (stan na II poł. 2012r.) Profil działalności 

poszczególnych firm, w szczególności prowadzonych przez osoby fizyczne, jest dość 

zróżnicowany. Działalność gospodarczą podejmują, co można zaobserwować już od kilku lat, 

osoby w wieku powyżej 40-ego roku życia oraz młodzi ludzie po ukończeniu edukacji  

w szkołach średnich i coraz więcej osób po ukończeniu studiów. Powstają więc biura 

rachunkowe, różnego rodzaju pośrednictwa, doradztwo finansowe i gospodarcze. Na 

podstawie ilości i rodzaju zmian dokonywanych w istniejących wpisach do ewidencji 

działalności gospodarczej (ok. 100 zmian w skali roku) można wnioskować, że przedsiębiorcy 

stali się bardziej elastyczni w doborze profilu swojej działalności. 
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Pomoc społeczna w aspekcie występujących problemów społecznych w gminie Tłuszcz 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizującego politykę społeczną gminy  

w szczególności należy: 

 wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej, 

 podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integrację ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa, 

 udzielenie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

 prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych  

 praca środowiskowa jako 3 rodzaj pracy socjalnej 

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, 

możliwości i uprawnienia. Podstawowymi przesłankami do uzyskania przez osoby i rodziny 

wsparcia w ramach pomocy społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej  

i niemożliwość jej pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków, 

możliwości i uprawnień. Trudna sytuacja życiowa to w szczególności zaistnienie jednej  

z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy przy uwzględnieniu kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy, który mówi, że dochód na osobę w rodzinie nie może 

przekroczyć 456zł, w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 542zł. Kryteria dochodowe 

podlegają weryfikacji co trzy lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji 

socjalnej. Ostatnią weryfikację wprowadzono w październiku 2012 roku. Pomocy na 

zasadach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej udziela się w szczególności  

z powodu: 

 ubóstwa, 

 sieroctwa, 

 bezdomności, 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

 bezrobocia, 

 niepełnosprawności, 
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 długotrwałej choroby, 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 alkoholizmu lub narkomanii, 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z  zakładu karnego, 

 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo- wychowawcze, 

 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

 przemocy w rodzinie, 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

Elementem współtworzącym politykę społeczną w gminie Tłuszcz są również organizacje 

pozarządowe, których działalność polega na niesieniu pomocy osobom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Na terenie Gminy Tłuszcz działają organizacje 

pozarządowe formalne jak i nieformalne, utworzone do realizacji różnorodnych zadań. 

Wykaz ważniejszych organizacji pozarządowych na terenie gminy Tłuszcz: 

1. Służba Liturgiczna Parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu 

2. Koło PZW Nr 84 „Ciernik” 

3. Stowarzyszenie „Twórcy Jutra” 

4. Fundacja Stacja Demokracja 

5. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „Ad futurum” 

6. Gimnazjalny Klub Sportowy Tłuszcz 

7. Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY” Postoliska 

8. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”, Jasienica 

9. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”, Tłuszcz 

10. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „DZIAŁAJ” 

11. Szkoła Sztuki Walki i Samoobrony KOBRA 

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Miąsem 

13. Społeczny Komitet Przeciwników Zagrożeń Elektromagnetyzmem Związanych  

z Wznoszeniem Masztów w Jasienicy 

14. Normalna Gmina 

15. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej 

http://www.tluszcz.pl/tluszczpl/page/146,towarzystwo-przyjaciol-ziemi-tluszczanskiej.html
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16. Stowarzyszenie AXA 

17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

18. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” 

19. Tłuszczański Klub Sportowy „Bóbr” 

20. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego 

21. Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju 

22. Stowarzyszenie „Potok Serc” 

23. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” 

24. Stowarzyszenie Rodu Kielaków „SIEWBA” 

25. Koło Pszczelarzy w Tłuszczu 

26. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

27. Klub Seniora „Uśmiech jesieni” 

28. Koło Gospodyń Wiejskich w Miąsem 

29. Polski Czerwony Krzyż 

30. OSP w Tłuszczu 

31. OSP w Chrzęsnem 

32. OSP w Jasienicy 

33. OSP w Kozłach 

34. ZHP 

35. Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO 

 

Wykaz instytucji kulturalnych działających na terenie gminy Tłuszcz: 

1. Biblioteka Publiczna w Tłuszczu 

2. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 

3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej 

 

Struktura bezrobocia w Gminie Tłuszcz 

 

 Jednym z trudniejszych problemów społecznych jest bezrobocie i skutki jakie 

wywołuje w społeczeństwie. Konsekwencjami bezrobocia (zwłaszcza długotrwałego) dla 

większości bezrobotnych są: pogorszenie standardu życia, problemy z zagospodarowaniem 

czasu wolnego, izolacja społeczna, ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu 

politycznym, społecznym i kulturalnym. Towarzyszy temu dyskomfort psychiczny polegający 

http://www.tluszcz.pl/tluszczpl/page/149,stowarzyszenie-axa.html
http://www.tluszcz.pl/tluszczpl/page/150,towarzystwo-przyjaciol-dzieci-.html
http://www.tluszcz.pl/tluszczpl/page/151,stowarzyszenie-nadzieja.html
http://tluszcz.pl/tluszczpl/page/95,instytucje-sportowe.html?id=36
http://www.tluszcz.pl/tluszczpl/page/154,choragiew-stoleczna-zwiazku-harcerstwa-polskiego.html
http://kastor.org.pl/
http://potokserc.pl/
http://www.lgdrowninywolominskiej.pl/nowa/
http://kielakowie.pl/tng/index.php
http://www.tluszcz.pl/tluszczpl/page/188,kolo-pszczelarzy-w-tluszczu.html
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często na poczuciu bezsilności. Następstwem trudności finansowych jest nie tylko obniżanie 

standardu życia, lecz także pozbawienie bezrobotnego możliwości nabywania dóbr, które są 

symbolami statusu, co prowadzi do obniżenia samooceny. Bezrobocie zawsze ma negatywne 

skutki dla społeczeństwa. Są nimi: duże koszty świadczeń socjalnych, niewykorzystane 

zdolności do pracy bezrobotnych, poczucie zagrożenia utratą pracy ludzi zatrudnionych  

i niebezpieczeństwo zwiększania się zjawisk niepożądanych (np. alkoholiz, rozwody, 

narkomania, przestępczość, samobójstwa). 

 Sposobów zwalczania bezrobocia jest niewiele. Jednak to czy człowiek znajdzie 

zatrudnienie w dużym stopniu zależy od niego. Ważnym elementem jest pozytywne 

nastawienie psychiczne do tego, aby znaleźć pracę. Każdy człowiek pozostający bez 

zatrudnienia powinien podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności, a także podwyższać 

wykształcenie, przez szkoły i kursy. Jednak nie każdego stać na taki wydatek. Urzędy pracy 

pokrywają koszty kursów, tylko wtedy, gdy dana osoba ma zapewnioną przyszłą pracę. 

Zwalczanie bezrobocia musi być oparte na dwóch filarach: na wspieraniu tych którzy mogą 

tworzyć miejsca pracy oraz tych, którzy mogą je zapełniać. 

W celu skutecznego zwalczania i zapobiegania bezrobociu konieczne jest podjęcie szeregu 

działań, które zaowocują:  zwiększeniem liczby miejsc pracy, stworzeniem warunków do 

zdobycia doświadczenia zawodowego dla absolwentów, aktywizację bezrobotnych. 

Stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2013 roku wyniosła 13,4%, (wzrosła w stosunku 

do końca listopada 2013 r.) w tym stopa bezrobocia w województwie mazowieckim - 11% ,  

w powiecie wołomińskim – 17,1% (źródło: GUS). Na terenie Tłuszcza działa filia 

Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, który swoim zasięgiem działania obejmuje: miasto  

i gminę Tłuszcz, gminę Klembów, gminę Strachówka. 
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Sposoby przeciwdziałania bezrobociu na terenie gminy Tłuszcz 

 

Wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy oraz przeciwdziałanie oraz eliminowanie 

negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia również uzależnieniu bezrobotnych 

świadczeniobiorców od instytucji pomocy społecznej to główne cele przyświecające lokalnej 

polityce społecznej. Dążąc do osiągnięcia tych celów należy działania polegające m.in. na: 

1. budowaniu sieci współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

          działającymi na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia poprzez: 

a) wzajemne informowanie o działaniach i prowadzenie bieżącej analizy bezrobocia, 

b) wspólne przygotowanie i realizacja projektów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, 

np. (organizowanie szkoleń dla bezrobotnych, przekwalifikowania, itp.) 

2. Tworzeniu przyjaznych warunków do powstawania nowych miejsc pracy w gminie 

poprzez wspieranie przedsiębiorczości- działanie to szerzej opisane jest w problemie 

ubóstwa. 

3. Zatrudnieniu bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 

(roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, przygotowanie zawodowe, itp.) 

4. Działaniu w kierunku dostosowania profili kształcenia w szkołach i uczelniach do 

faktycznego zapotrzebowania zawodowego. 

5. Działalności informacyjnej dla bezrobotnych o aktualnych projektach w kierunkach 

przeciwdziałania bezrobociu. 

6. prowadzeniu przez pracowników socjalnych szeroko rozumianej pracy socjalnej. 

 

Pracownicy socjalni koordynują działania na rzecz bezrobotnych. Problem bezrobocia 

rozwiązują systemowo czyli z uwzględnieniem całej rodziny. Działania z zakresu pracy 

socjalnej to mobilizowanie podopiecznych do poszukiwania zatrudnienia i usamodzielnienia 

się. W ramach tych działań podstawą pomoc staję się kontrakt socjalny zawierany pomiędzy 

bezrobotnym a pracownikiem socjalnym, określający zasady współpracy oraz cele do których 

należy zmierzać i uzależniający przyznanie pomocy finansowej od zaangażowania 

bezrobotnego w poszukiwaniu pracy. 

W wyniku negocjacji kontraktu socjalnego może być proponowana praca (roboty publiczne 

lub prace interwencyjne z puli PUP) dla najbardziej aktywnych podopiecznych. 

Celem prowadzenia intensywnej pracy socjalnej jest kształtowanie u bezrobotnego 

odpowiedzialności za swój los i umiejętności przystosowania się do samodzielnego życia  

w obecnej rzeczywistości. 
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Szczególnie ważne jest nauczenie prowadzenia gospodarstwa domowego w nowej sytuacji, 

racjonalnego gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi oraz planowania 

najbliższej przyszłości własnej rodziny. Bezrobocie wywołuje także wiele napięć w sferze 

życia psychicznego jednostki. Celowym działaniem będzie dążenie do utworzenia grup 

samopomocowych. 
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KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - nowy wymiar pomocy, nowa przestrzeń dla 

inicjatyw społecznych.  

Klub Integracji Społecznej (KIS) jest jednostką, która ma na celu udzielanie pomocy osobom 

indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności 

uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. KIS pomaga w powrocie do pełnienia ról 

społecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Są to podstawowe wartości 

niezbędne na rynku pracy. KIS ma również za zadanie prowadzić działalność na rzecz 

integracji osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Pomaga samo-

organizować się w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie 

aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. 

Klub Integracji Społecznej na bieżąco bada potrzeby społeczności lokalnej, by  

w jak najpełniejszy sposób odpowiadać na jej potrzeby. Wszelkie działania podejmowane  

w ramach istnienia KIS są dopasowane zakresem i rodzajem świadczonych usług do potrzeb 

osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym zadaniem Klubu Integracji 

Społecznej jest szeroko pojęta reintegracja społeczna i zawodowa. KIS świadczy więc usługi 

mające na celu minimalizowanie skutków bezrobocia, promowanie aktywności,  

przedsiębiorczości społecznej, przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu oraz pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia 

Osoby korzystające z działań KIS to między innymi  osoby wykluczone i marginalizowane 

społecznie, w tym: 

 osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale, 

 kobiety pozostające poza rynkiem pracy, 

 osoby niepełnosprawne, w tym upośledzone umysłowo i chore psychicznie, 

 wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

 osoby uzależnione po okresie leczenia odwykowego, 

 matki samotnie wychowujące dzieci, 

 osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkań, 

 osoby opuszczające zakłady karne, 

 mniejszości etniczne i narodowe, 

 uchodźcy. 

Od 2011 roku w Tłuszczu działa Klub Integracji Społecznej, który został powołany jako 

wynik kilkuletniej pracy i starań Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Tym samym  

mieszkańcy Tłuszcza otrzymali dostęp do nowego instrumentu wsparcia jakim jest Klub 

Integracji Społecznej. Funkcjonowanie instytucji pomocowych musi dostosowywać swoją 
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strukturę do zmieniających się potrzeb beneficjentów. Nowoczesna pomoc społeczna zmierza 

do modelu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Udzielanie wsparcia przybiera 

charakter wieloetapowy, skoncentrowany na aspekcie wzmacniania samodzielności, 

aktywności własnej jednostek i grup. Doświadczenie pokazuje, że pomoc finansowa nie jest 

wystarczająca i często przynosi negatywny skutek w postaci uzależnienia się od świadczeń 

pomocy społecznej. Pracownicy socjalni mimo podejmowania złożonej pracy socjalnej 

borykają się z brakiem wystarczającej współpracy ze strony podopiecznych.  

Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu ma swoją siedzibę  przy ulicy Warszawskiej 2.  

Udostępnione pomieszczania stanowią zaplecze terapeutyczne, szkoleniowe, doradcze 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem KIS będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

wspieranie aktywności obywatelskiej, samopomocowej, wolontariatu itp. Budynek znajduje 

się w bezpośredniej bliskości OPS w Tłuszczu co znacznie ułatwi realizację programów 

pomocowych dla osób korzystających z ze świadczeń OPS. Zmodyfikowana i rozwinięta 

działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w znacznym stopniu poprawia aktywizację 

społeczną i zawodową klientów, którzy nie wykazywali wystarczającej chęci współpracy i nie 

podejmowali starań z własnej strony. Zwiększa się dostęp do wyspecjalizowanego wsparcia 

socjalnego. Pracownicy OPS otrzymają możliwość konstruowania lepszych programów 

pomocowych, zwiększa się zakres i jakość wsparcia dzięki współpracy ze specjalistami 

różnych dziedzin. 

Klub Integracji Społecznej to także miejsce dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą 

włączyć się w działalność społeczną. Swoje miejsce znajdują tu też uczestnicy Programu 

Aktywności Lokalnej.  

Klub Integracji Społecznej proponuje uczestnikom działania z zakresu grup 

samopomocowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych, wszelkiego rodzaju poradnictwa 

(np. prawne, doradca zawodowy, psycholog itp.), szkolenia, wolontariat, staże, prace 

interwencyjne, spółdzielnie socjalne. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla właściwego funkcjonowania KIS-u niezbędna jest 

długofalowa współpraca z instytucjami i przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy. 

Ważnym elementem takiej współpracy jest zawarcie partnerstwa, które pozwoli na 

stabilizację i właściwe rozumienie przesłania Klubów Integracji Społecznej. W partnerstwie 

uczestniczyć powinny m.in.: organizacje pozarządowe, inne działy Ośrodka Pomocy 

Społecznej (w Tłuszczu KIS jest w strukturze OPS), instytucje rynku pacy (w tym publiczne 

służby zatrudnienia, np. Powiatowy Urząd Pracy, agencje pośrednictwa pracy, agencje pracy 

tymczasowej), publiczne służby medyczne (np. zakład lecznictwa odwykowego, poradnie), 
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jednostki samorządu terytorialnego, lokalni przedsiębiorcy, szkoły wyższe, placówki 

edukacyjne dla dorosłych, wolontariusze.  

Podejmując się realizacji pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy bardzo liczymy na to, 

że wsparcie oraz środki dostępne w ramach poszczególnych działań pozwolą nam niejako 

osadzić KIS w lokalnym środowisku poprzez nawiązanie ścisłej współpracy podmiotów 

działających na terenie naszej Gminy. 

Poniżej przedstawiamy przykładową kalkulację kosztów działalności KIS-u w Tłuszczu. 

 

KALKULACJA DZIAŁALNOŚCI KLUBU  INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w TŁUSZCZU – 

roczne koszty podstawowej działalności: 

1. doradca zawodowy – 10 godzin x 80 zł x 10 m-cy = 8000,00 zł 

2. psycholog – 10 godzin x 80 zł x 10 m-cy = 8000,00 zł 

3. prawnik – 5 godzin x 80 zł x 10 m-cy = 4000,00 zł 

4. szkolenia zawodowe dla 10 osób + skł. Pracodawcy 547,32 zł = 3329,82 zł x 

12 m-cy = 39957,84 zł (w planie OPS) 

5. czynsz KIS – 2400 zł x 12 m-cy = 28800,00 zł (w planie OPS) 

6. materiał, tonery – 5000 zł 

7. wyjazd integracyjny/wizyta studyjna dla 10 osób x 300 zł = 3000,00 zł 

Łączna kwota niezbędna dla funkcjonowania KIS-u = 120 757,84 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

SZCZEGÓŁOWY RAPORT Z DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZOWANEGO 

PILOTAŻU MODELU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY  

grudzień 2013 – styczeń 2014. 

 

GRUDZIEŃ 2013 

Gmina Tłuszcz/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu złożył wniosek na ogłoszony przez 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich konkurs na realizację pilotażu w ramach projektu  

pn.” Kompleksowe formy reintegracji społeczno- zawodowej”.   

Projekt otrzymał dofinansowanie w wys. 159 620,00 zł. Projekt w 100% finansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Dnia 17.12 2013 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o realizacji projektu.  

Dnia 19.19.2013 r. Burmistrz Tłuszcz udzielił pełnomocnictwa Nr 0052.108.XII.2013 

Katarzynie Rostek – Kierownikowi OPS w Tłuszczu do podejmowania wszelkich czynności 

w zakresie realizacji pilotażu MLW.  

Dnia 30.12.2013 r. Zarządzeniem Nr 0050.127.2013 Burmistrz Tłuszcza wyznaczył Ośrodek 

Pomocy Społecznej jako instytucjonalnego koordynatora Modelu Lokalnej Współpracy 

(MLW). Na lidera (Koordynatora) wyznaczył Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tłuszczu- panią Katarzynę Rostek. Do zadań koordynatora MLW należy przygotowanie 

listów intencyjnych, organizacja spotkań a także utworzenie katalogu lokalnych 

interesariuszy. Zadanie zostało przypisane do OPS z uwagi na brak w gminie wydziału 

koordynującego zadania z zakresu gminnej polityki społecznej. 

W grudniu 2013 r. odbyło się szereg spotkań z mieszkańcami gminy. Spotkania 

dotyczyły idei Modelu Współpracy Lokalnej. Spotkania z potencjalnymi uczestnikami 

pilotażu odbyły się: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu 

 Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

 Przedstawiciele organizacji i instytucji z terenu gminy Tłuszcz z przedstawicielem  

Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Wołominie - P. Barbary Chmury.  

(listy obecności na spotkaniach- zał. Nr 5). 

W Ośrodku Pomocy Społecznej został stworzony wstępny Katalog Lokalnych Interesariuszy.  

Rozpoczęto tworzenie Biblioteczki MLW, która zawierać będzie szereg publikacji nt. 

partnerstw lokalnych, ekonomii społecznej itp.  
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31.12.2013 r. zostały wysłane przez Burmistrza Tłuszcza listy intencyjne do lokalnych 

interesariuszy wraz z wstępnymi deklaracjami udziału w projekcie oraz informacją nt. idei 

Modelu Lokalnej Współpracy. Wysłano 24 listy. 

 Zgodnie z wytyczną nr. 7 skorzystano z wariantu „administracyjnego” w celu 

powołania pierwszego składu reprezentacji Zespołu Synergii Lokalnej.  

Zespół Synergii Lokalnej zajmie się dokonaniem podziału na Lokalnych Interesariuszy na 

Zwolenników MLW, Neutralnych MLW, Przeciwników MLW. Zaplanowano pierwsze 

szkolenie w dniu 24.01.2014 r. 

Podpisano umowy z 4 animatorami : Katarzyną Rostek, Aleksandrą Skonieczną, Agnieszką 

Mroczek i Marta Jabłecką. Zadaniem animatorów jest szkolenie w zakresie idei MLW, celów, 

zadań. Ponadto animatorzy przygotowują niezbędną dokumentację do przyjęcia Paktu Na 

Rzecz MLW (pakt, przygotowanie wariantów stworzenia stabilnych warunków 

funkcjonowania dla Klubu Integracji Społecznej, utworzenie Biblioteczki MLW, 

przygotowanie prac analitycznych i diagnostycznych dotyczących możliwości 

funkcjonowania KIS, tworzenie systemu informacji dla Interesariuszy , Burmistrza Tłuszcza  

i Rady Gminy).  

 

STYCZEŃ 2014r. 

24.01.2014r. odbyło się spotkanie mające na celu zaznajomienie uczestników pilotażu z jego 

założeniami, oczekiwanymi rezultatami. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały 

szkoleniowe (zestaw) wraz z prezentacjami przybliżającymi tematykę CIS-ów oraz KIS-ów. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej – w tym Urzędu Pracy, 

organizacji pozarządowych, pracownicy socjalni. Zaproszono również p. Andrzeja 

Trzecieckiego, który w przystępny sposób przybliżył zebranym ideę Klubów Integracji 

Społecznej. Wspólnie nakreślono plan dalszej pracy. 

Animatorzy zatrudnieni w ramach Pilotażu na bieżąco spotykają się z grupami osób 

zainteresowanych nawiązaniem współpracy, próbując znaleźć zadawalające rozwiązania, 

mające na celu przyczynienie się do stworzenia Paktu na Rzecz Współpracy.  

 

 

 

 

 


