
Spotkanie w obszarze tworzenia i działalności Centrów
Usług Społecznych 

pn. "CUS - nowy rodzaj instytucji"

Miejsce spotkania 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

ul. Dobrzyńska 21/23, Wrocław, sala numer 510 V piętro
 

9.15 - 9:30
  
9:30 - 11.55

          
11:55 - 12:10
        
12.10 - 14.15

          

14:15           

        

13 grudnia 2022 (wtorek) w godz. 9.30-14.30
Ekspertki:    Karolina Cyran-Juraszek

                 Agnieszka Majdecka
 

PROGRAM
 

Obowiązujący system prawny w obszarze działalności ustawowej

Centrum Usług Społecznych i  projektowane zmiany

Otoczenie instytucjonalne dla CUS, rola Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej i innych instytucji/podmiotów działających na

poziomie regionalnym i ponadregionalnym, w tym organizacji

pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej

Diagnoza potrzeb i potencjału- projektowanie zintegrowanych usług

społecznych wykraczających poza ustawową działalność OPS.             

 Od czego zacząć?

Proces tworzenia CUS „krok po kroku” na przykładzie gminy, w której                   

funkcjonuje CUS

Zmiany po powołaniu CUS, oczekiwania i rzeczywistość.

Pytania od uczestników spotkania i odpowiedzi ekspertów

    Rejestracja / kawa na dzień dobry

                                

    Przerwa

    Lunch
        



Miejsce spotkania 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

ul. Dobrzyńska 21/23, Wrocław, sala numer 510 V piętro
 

INFORMACJE O EKSPERTKACH 
 

Karolina Cyran Juraszek - związana z sektorem obywatelskim od 25 lat, a z ekonomią społeczną

od ponad 15 lat. Trenerka, konsultantka organizacji w obszarach programowym i ekonomicznym

oraz w współpracy z otoczeniem. Od 10 lat pracuje w zespole FRSO, gdzie oprócz doradztwa dla

PES kieruje projektami związanymi ze wzmacnianiem kompetencji zarządzania finansami.

Prowadzi m.in. procesy doradcze dla OPS dotyczące przekształcenia się w CUS dla

województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Realizuje doradztwo i wsparcie oraz wspiera OPS

w wypracowaniu Planu Wdrażania dla CUS-ów w Kramsku, Jarocinie,  Trzciance i Rychwale

oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych, CUS w Czarnkowie i Jarocinie, a także dla ROPS

Poznań.

Agnieszka Majdecka - od roku 1999 jest związana z obszarem pomocy społecznej i pracy w

środowisku lokalnym m.in. na stanowiskach terapeuty, pedagoga, instruktora i nauczyciela.

Członek zespołu eksperckiego w procesie przekształcania MGOPS w CUS w obszarze

diagnozowania potrzeb i potencjałów Gminy Jarocin w zakresie usług społecznych.

Koordynowała pracę i współpracowała z ekspertami w procesie tworzenia Planu Wdrażania

CUS.  Od 2021 r. pracuje jako organizator usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w

Jarocinie.  

INFORMACJA O DOSTAWCY SPOŁECZNYM
 

gastronomiczne i cateringowe
poligraficzne
prace techniczne
udostępnianie sal konferencyjnych

Przerwę kawową i lunch przygotował Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, który działa
już od 2008 roku.
Podstawowym zadaniem Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja
zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu
znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe,
choroby psychiczne lub autyzm).
WZAZ świadczy usługi:

https://zaz.wroclaw.pl/ 


