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1. Wprowadzenie 
 

 

Podstawę przygotowania Diagnozy potrzeb i potencjału Gminy Kozienice w zakresie usług 

społecznych stanowi art. 21 ustawy z dnia 19 lipca 20219 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1818, dalej ustawa CUS). Diagnoza 

społeczna to termin stosowany w szerokim i węższym znaczeniu. W szerokim, diagnozą są 

badania społeczne, w których szczegółowo zbierane dane są porządkowane i interpretowane 

celem poznania problemów i skali występowania różnych zjawisk społecznych. Diagnoza 

społeczna w węższym znaczeniu bazuje na pogłębionej analizie rozpoznawania zdarzeń  

i sytuacji społecznych ze względu na ich potrzebę zmian. Dostarczona dzięki diagnozie wiedza 

pozwala na odpowiednią alokację zasobów i dobór adekwatnych działań dla osiągnięcia 

założonej zmiany społecznej. 

Opracowanie diagnozy ma bezpośredni związek z przekształceniem Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach w Centrum Usług Społecznych. Utworzenie 

Centrum daje samorządowi podstawę do rozwijania i integrowania usług społecznych na 

terenie Gminy Kozienice. Zgodnie w ustawą CUS usługą społeczną są działania z zakresu: 

polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, 

promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, 

przeciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury fizycznej i turystyki, pobudzania aktywności 

obywatelskiej, mieszkalnictwa, ochrony środowiska, reintegracji zawodowej i społecznej, 

które są podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, 

świadczone w formie niematerialnej, bezpośrednio na rzecz mieszkańców, w tym osób, rodzin 

oraz grup mieszkańców. Diagnoza stanowi zatem punkt wyjścia planowania i podejmowania 

działań przez Centrum Usług Społecznym. Integruje kluczowe informacje o zasobach, 

świadczonych usługach społecznych, ukazuje skalę problemów społecznych dotykających 

mieszkańców, określa potrzeby mieszkańców oraz potencjał społeczny Gminy Kozienice.  

W efekcie Centrum Usług Społecznych będzie miało szanse dostosować swoje działania tak, 

by przynosiły wymierne korzyści dla mieszkańców m.in. w postaci:  

− wzrostu dostępu do dostosowanych do potrzeb mieszkańców usług społecznych, 

świadczonych na rzecz ogółu mieszkańców Gminy Kozienice, w tym poszczególnych 

grup kategorialnych, 

− zwiększenia zintegrowania i koordynacji usług społecznych świadczonych na terenie 

Gminy przez usługodawców sektora publicznego, pozarządowego, gospodarczego, 

− zwiększenia integracji mieszkańców i umiejętności samoorganizacji na rzecz 

zaspokajania lokalnych potrzeb społeczności, 

− zwiększenia efektywności wsparcia świadczonego na rzecz poszczególnego klienta czy 

jego rodziny. 

W pracę nad diagnozą zaangażowany był powołany przez Burmistrza Kozienic zespół ds. 

integrowania usług społecznych w Gminie Kozienice. Proces przygotowywania dokumentu 

wykorzystywał różne metody pozyskiwania danych: 
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− desk research, 

− badanie ilościowe za pomocą ankiety CAWI, która stanowi technikę zbierania 

informacji w formie elektronicznej; badanie objęło swym zasięgiem teren całej gminy 

Kozienice; respondenci badania ankietowego reprezentowani byli przez mieszkańców 

miasta Kozienice oraz należących do gminy terenów wiejskich. Badanie ankietowe 

podzielono na cztery formularze skierowane do różnych grup mieszkańców: dzieci  

i młodzieży, osób dorosłych w wieku pozwalającym na aktywność zawodową, seniorów 

oraz nauczycieli; łącznie w ramach badania analizie poddano 633 ankiety, 

− badanie jakościowe -  indywidualne pogłębione wywiady telefoniczne (TDI); metoda ta 

polega na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej telefonicznej rozmowy  

z respondentem a jej celem jest  uzyskanie konkretnych informacji w sposób 

metodyczny i planowy, zgodny z określonym schematem, czyli scenariuszem wywiadu; 

próba badawcza liczyła 10 respondentów; dobór próby miał charakter celowy.  

W wywiadzie chodziło głównie o opis danego zjawiska, sposób postrzegania i oceny 

dostępnych na terenie gminy Kozienice usług społecznych, potencjału aktywności 

społecznej mieszkańców, a także problemów i potrzeb mieszkańców i towarzyszących 

im wyzwań rozwojowych gminy w zakresie tworzenia i integracji usług społecznych,  

− badanie jakościowe - Zogniskowany Wywiad Grupowy (badania fokusowe FGI – ang. 

Focus Group Interview); jest techniką badawczą polegająca na dyskusji grupy 

respondentów o zbliżonych doświadczeniach, prowadzona przez moderatora w grupie 

celowo dobranych osób; to metoda badań jakościowych polegająca na analizie 

wypowiedzi uczestników uzyskanych podczas prowadzonej dyskusji;  w trakcie prac 

nad diagnozą w gminie Kozienice zostały przeprowadzone 2 eksperckie zogniskowane 

wywiady grupowe, w których uczestniczyli specjaliści z wybranych dziedzin, 

− spotkania  z przedstawicielami partnerów społecznych i publicznych poświęcone 

rozwojowi,  integracji i koordynacji usług społecznych na terenie gminy Kozienice,  

− rozmowy z liderami lokalnymi, przedstawicielami sołectw, rad osiedli, organizacji 

pozarządowych w zakresie obserwowanych w najbliższym otoczeniu problemów 

społecznych mieszkańców, poziomu zaangażowania i aktywności mieszkańców  

w sprawy miejscowości, osiedla, oceny potrzeb społecznych, 

− konsultacje społeczne – przeprowadzone w formie elektronicznej i papierowej,  

w trakcie, których mieszkańcy mogli wnieść uwagi za pośrednictwem opracowanego 

formularza. 

Wnioski i rekomendacje Diagnozy potrzeb i potencjału Gminy Kozienice w zakresie 

usług społecznych będą podstawą dalszych działań Centrum Usług Społecznych  

w Kozienicach oraz opracowania Programu usług społecznych w Gminie Kozienice.
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2. Diagnoza obecnego stanu świadczenia usług społecznych, potrzeb 

mieszkańców w tym zakresie oraz zasobów potencjalnych 

partnerów, w zakresie realizacji usług społecznych. 
 

 

Podstawą wprowadzania zmiany społecznej oraz interwencji społecznej powinna być 

przeprowadzona diagnoza pozwalająca na zidentyfikowanie stanu faktycznego, potrzeb oraz 

zasobów. Kluczowe w przeprowadzaniu diagnozy jest opieranie się na różnorodnych źródłach 

z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych i dokonanie oceny stanu faktycznego -  

dotarcie do niezaspokojonych potrzeb i oczekiwań interesariuszy i zasobów lokalnych. 

Struktura diagnozy zorganizowana jest w sposób, pozwalający na dokonanie oceny odrębnie, 

każdego z obszarów poddawanego analizie. 

2.1. Charakterystyka gminy 
 

Gmina Kozienice jest gminą o charakterze wiejsko – miejskim, na jej terenie znajduje 

się 40 miejscowości zorganizowanych w  36 sołectw oraz 6 komitetów osiedlowych. Miasto 

Kozienice jest również stolicą powiatu kozienickiego.  Kozienice położone są w południowej 

części województwa mazowieckiego, pomiędzy Warszawą a Radomiem, w dolinie Wisły na 

granicy kompleksów leśnych – Puszczy Kozienickiej. 

Gminę zamieszkuje 29 271 mieszkańców (2020 r. dane CUS). W roku 2019 wynosiła 

29 421 osób, co daje spadek liczby mieszkańców w stosunku rocznym o -0,5%. W ciągu  

3 ostatnich lat liczba ludności spadła o 1,2 % Gęstość zaludnienia wynosi 123 osób / km2,  

w powiecie 67 osób /km2 , w województwie 151 osób / km2 . 

Liczba kobiet zamieszkujących Gminę jest nieznacznie wyższa niż liczba mężczyzn  

i wynosi 51,20% ogólnej populacji. Zgodnie z danymi z Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 

szacuje się, iż gminę zamieszkuje obecnie 8363 rodziny.  

Tabela 1: Wybrane dane demograficzne Gminy Kozienice 2019 rok 

dane powiat kozienicki gmina Kozienice 

Ludność 

• w tym kobiety  

59 997 

30 216 

29 421 

15 052 

urodzenia żywe  513 226 

Zgony 710 303 

przyrost naturalny -197 -77 

saldo migracji  -260 -144 
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ludność w wieku: 

• przedprodukcyjnym 

• produkcyjnym 

• poprodukcyjnym 

 

10 403 

35 811 

13 783 

 

4 904 

17 196 

7 321 

 Źródło:  BDL GUS   

Średni wiek mieszkańców gminy w 2019 roku wynosił 42,6 lata i był wyższy od średniej 

województwa mazowieckiego (41,5 lat) oraz średniej wieku mieszkańców całego kraju (41,9 

lat). W strukturze wieku mieszkańców gminy, na przestrzeni ostatnich trzech lat występuje 

stopniowy wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności.  

Niekorzystną tendencją jest fakt, że liczba osób w wieku poprodukcyjnym jest znacząco wyższa 

niż liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. 

Tabela 2: Współczynnik obciążenia demograficznego 

Nazwa 

współczynnik obciążenia demograficznego 
osobami starszymi 

2015 2016 2017 2018 2019 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Kozienice  21,7 23,5 25,7 28,1 30,5 

Kozienice - miasto  24,4 27,1 30,0 33,4 37,0 

Kozienice - obszar wiejski  17,9 18,7 19,9 21,1 22,2 
                Źródło: BDL GUS 

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi w gminie Kozienice 

wynosił w 30,5 % i w ciągu ostatnich pięciu lat wzrósł o 40 %. Szybsza dynamika wzrostu 

współczynnika występuje w mieście Kozienice, na obszarach wiejskich gminy proces ten jest 

powolniejszy. Wskaźnik pokazuje stosunek liczby osób w wieku  

poprodukcyjnym tj. w wieku 65 lat i więcej do liczby osób w wieku produkcyjnym 15-64 lata. 

W roku 2019 średnia dla Polski, zgodnie z danymi GUS, wynosiła 27,2 % a dla województwa 

mazowieckiego 27,7 %.  

 

Tabela 3: Struktura wieku mieszkańców gminy Kozienice w % w 2020 roku 

Ludność w wieku  Udział % w ogólnej licznie mieszkańców w 2020 r.  

przedprodukcyjnym 17,7 % 

produkcyjnym 57,3 % 

poprodukcyjnym 24,9 % 
Źródło: Dane CUS w Kozienicach  
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Tabela 4: Mieszkańcy Gminy Kozienice wg grup wiekowych i płci w 2020 roku  

grupa wiekowa mężczyzna kobieta 

0-3 551 502 

4-6 405 407 

7-18 1 719 1 628 

19 137 166 

Wiek produkcyjny 9 071 7 514 

60-64  1 406 

64-74 1 860 2 243 

75-79 301 454 

80+ 325 732 
Źródło: Dane CUS w Kozienicach 

 

Gospodarka lokalna opiera się przede wszystkim na podmiotach gospodarczych,  

tj. Enea Wytwarzanie, Esselte, Bakoma, Mleczarnia Obory, Polimex, co wpływa na stabilność 

finansów publicznych, stosunkowo duży jak na gminy podobnej wielkości udział w dochodach 

gminy z tytułu PIT, CIT i podatku od nieruchomości. Obecność dużych pracodawców wpływa 

także na aktywność gospodarczą mieszkańców oraz kwalifikacje kadr lokalnego rynku pracy. 

Zgodnie z danymi zawartymi w systemie CEIDG na terenie gminy Kozienice zarejestrowanych 

jest 1 515 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Mimo stosunkowo wysokiej 

na tle innych gmin aktywności gospodarczej sytuacja na lokalnym rynku pracy ulega 

pogorszeniu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wpływ czynników zewnętrznych na lokalny 

rynek zatrudnienia, do których należą przede wszystkim: pogarszająca się sytuacja  

w rolnictwie i niska zdolność gospodarki do rozwoju działalności okołorolniczej i pozarolniczej 

na obszarach wiejskich, migracje wewnętrzne w celach edukacyjnych i zarobkowych, sytuacja 

demograficzna. Lokalny rynek pracy wykazuje się stosunkowo niską rotacją. W bazie ofert 

Powiatowego Urzędu Pracy na koniec I kw. 2021 dostępnych było 8 ofert pracy. Liczba osób 

zatrudnionych w gminie Kozienice spadła w przeciągu ostatnich 5 lat o 6%. 

Tabela 5: Pracujący w Gminie Kozienice na 1000 mieszkańców 

Pracujący na 1000 
mieszkańców 

ogółem 

2015 2016 2017 2018 2019 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Kozienice  284 281 278 273 267 

Kozienice - miasto  280 289 290 271 265 

Kozienice - obszar wiejski  289 270 260 277 269 
                      Źródło: GUS BDL 

  

Problem braku pracy dotyka przede wszystkim ludzi młodych, wkraczających na lokalny 

rynek zatrudnienia oraz w wieku do 50 roku życia, tracących pracę. Z przeprowadzonych 

wywiadów wynika, iż na terenie Gminy, szczególnie na obszarach wiejskich, rozwinięta jest 

szara strefa zatrudnienia, oferująca pracę „na czarno”. Z punktu widzenia osób młodych, 

wkraczających na rynek pracy, wiąże się to z brakiem stabilności i zabezpieczenia, w postaci 
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umowy o pracę i ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Kozienicach obecnie w urzędzie zarejestrowanych jest 1 266 mieszkańców Gminy Kozienice, 

z tego 1 103 osoby poprzednio pracujące i 311 osób do 30 roku życia. Wśród zarejestrowanych 

774 osób ma status długotrwale bezrobotnych, 61 ma status osoby niepełnosprawnej. Na 

koniec I kw. 2021 r. stopa bezrobocia w kraju wynosi 6,4%, w województwie mazowieckim 

natomiast 5,3 %. Stopa bezrobocia w powiecie kozienickim wynosi 11,2 %   (dane PUP w 

Kozienicach, stan na 31.03.2021). Skala bezrobocia na terenie powiatu kozienickiego kształtuje 

się następująco: 

         Tabela 6: Poziom bezrobocia w powiecie kozienickim w 2020 roku 

status ogółem mężczyźni kobiety 

Bezrobotni ogółem 2 583 1 177 1 406 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 343 152 191 

Długotrwale bezrobotni 1 649 690 969 
                              Źródło: CUS w Kozienicach  

Udział zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców Gminy Kozienice w liczbie 

zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie kozienickim ogółem wynosi 49 %.   

Tabela 7: Bezrobotni w powiecie kozienickim w podziale na płeć w 2020 roku  

Status Powiat Województwo Polska 

K M K M K M 

bezrobotni ogółem 1 406 1 177 74 019 72 352 560 303 484 007 

bezrobotni z 
prawem do zasiłku 

191 152 13 385 10 852 95 464 72 010 

długotrwale 
bezrobotni 

959 690 40 814 35 694 297 480 217 088 

 Źródło: CUS w Kozienicach 

54,43 % zarejestrowanych ogółu osób bezrobotnych w powiecie kozienickim stanowią 

kobiety, w tym grupie osób długotrwale bezrobotnych udział procentowy kobiet wynosi  

aż 58,76 %. 

W zakresie infrastrukturalnym gmina Kozienice ma dobrze wyposażoną bazę 

infrastruktury społecznej. W naturalny sposób miasto koncentruje działania inwestycyjne  

i stanowi centrum edukacyjne, kulturalne i rekreacyjno – sportowe dla całej gminy.   

Na terenach wiejskich nasycenie bazy społecznej jest zróżnicowane, co również jest naturalne 

dla gmin o mieszanej i wiejskiej strukturze administracyjnej. Wybrane miejscowości 

koncentrują usługi edukacyjne i społeczne, przez działalność szkół i świetlic wiejskich.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż systematycznie zwiększa się dostęp do bazy rekreacyjnej, w formie 

placów zabaw, otwartych siłowni, boisk.    
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Tabela 8: Zasoby infrastruktury społecznej w gminie Kozienice w 2020 roku  

– opieka nad dziećmi  

rodzaj ilość liczba dzieci 

Żłobki 2 71 

przedszkola  6 przedszkoli i 8 oddziałów 
przedszkolnych 

1 070 

Źródło: CUS w Kozienicach 

 

W gminie Kozienice działają dwa żłobki, do których w roku 2020 uczęszczało łącznie 95 

dzieci w wieku do 3 lat. Warto podkreślić, iż średnia liczby żłobków w powiecie kozienickim 

wynosi 2,29 a w całym województwie mazowieckim 2,30. Mimo wysokiej liczby dostępnych 

miejsc, w roku 2020 na terenie gminy brakowało 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. 

Tabela 9: Zasoby infrastruktury społecznej w gminie Kozienice w 2020 roku 

wyszczególnienie  2019 2020 prognoza 

liczba mieszkań komunalnych w zasobie 
gminy:  

265 254 254 

w tym liczba mieszkań (lokali) na 
wynajem socjalny 

65 90 90 

liczba oczekujących na mieszkanie 
socjalne 

0 17 17 

liczba wyroków eksmisyjnych bez 
wskazań lokalu socjalnego  

4 0 0 

liczba klubów i innych miejsc spotkań 
dla seniorów  

4 4 4 

liczba hospicjów  0 0 0 
Źródło: CUS w Kozienicach 

 

 

2.2 Charakterystyka świadczenia usług społecznych 
 

Do 31.12.2020 roku na terenie gminy Kozienice wiodącą rolę w zakresie świadczenia 

usług społecznych pełnił Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach (M-

GOPS, obecnie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach). Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, M-GOPS opierał swoją ofertę przede wszystkim na regulacjach ustawy o pomocy 

społecznej. 
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Tabela 10: Dane o korzystających z pomocy i wsparcia M-GOPS w Kozienicach do 2020 r.  

wyszczególnienie  2018 2019 2020 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych – ogółem  

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie, w 

tym: 

- świadczenia pieniężne 

- świadczenia niepieniężne  

936 

684 

489 

919 

605 

449 

872 

602 

361 

Liczba rodzin ogółem  

- w tym na wsi 

648 

258 

624 

262 

582 

232 

Liczba osób w rodzinach  1410 1266 1140 

Usługi opiekuńcze – ogółem 

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie  39 43 45 

Liczba świadczeń 6614 9956 6253 

Liczba rodzin ogółem 39 43 45 

Liczba osób w rodzinach  60 71 67 

Inne formy pomocy – ogółem liczba rodzin 

Poradnictwo specjalistyczne 0 0 0 

Interwencja kryzysowa  0 0 0 

Praca socjalna 

- w tym wyłącznie praca socjalna  

345 

86 

311 

91 

294 

91 

- w tym kontrakt socjalny (szt.) 39 3 0 

Liczba osób w rodzinach objętych pracą socjalną 706 710 605 

Pobyt w domu pomocy społecznej  

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 59 64 57 

Liczba świadczeń 449 579 597 

Liczba rodzin ogółem 59 64 57 

Liczba osób w rodzinach  59 64 57 

Źródło: Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach 
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Mając na względzie, iż liczba rodzin zamieszkujących gminę Kozienice wynosi 8 363 

rodziny, warto podkreślić, iż procent rodzin korzystających w 2020 r. z pomocy społecznej  

z ogółem zamieszkujących wynosi 7 %.   

Tabela 11: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć  

wg liczby wypłaconych świadczeń w 2020 roku 

grupa kobiety mężczyźni ogółem 

0-17 134 126 260 

produkcyjny 214 256 470 

poprodukcyjny 149 60 209 
Źródło: Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach 

W ostatnich trzech latach liczba osób korzystających z pomocy społecznej spadła  

o 13,22%. W roku 2018 wsparciem ówczesnego M-GOPS objętych było 734 rodziny, w tym 

1 588 osób a w roku 2020 z pomocy społecznej korzystało 673 rodziny, w tym 1 378 

mieszkańców gminy Kozienice. Przekłada się to na wskaźnik deprywacji lokalnej. Wskaźnik 

obrazuje odsetek osób w gospodarstwach domowych, które wskazały na brak możliwości 

zaspokojenia co najmniej 4 z 9 uwzględnionych potrzeb. Na katalog potrzeb składają się:  

− opłacenie  tygodniowego  wyjazdu  wszystkich  członków gospodarstwa  domowego  

na  wypoczynek  raz  w  roku,   

− spożywanie mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień,  

− ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb, pokrycie niespodziewanego wydatku 

(w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości granicy ubóstwa relatywnego, 

przyjętej wdanym kraju, w roku poprzedzającym badanie),  

− terminowe regulowanie opłat związanych z mieszkaniem, spłatą rat i kredytów,  

− posiadanie telewizora kolorowego, 

− posiadanie samochodu,  

− posiadanie pralki, 

− posiadanie telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). 

W praktyce wskaźnik odzwierciedla niemożność pozwolenia sobie na rzeczy uważane 

przez większość ludzi jako pożądane lub nawet niezbędne do godnego życia. Wartości 

wskaźnika w gminie Kozienice pokazują , iż w przeciągu ostatnich pięciu lat ogólna sytuacja 

społeczno – ekonomiczna mieszkańców poprawiła się. Fakt ten, obrazują również dane 

dotyczące innych świadczeń, np. w stosunku rocznym zmniejszyła się liczba świadczeń 

niepieniężnych w zakresie dożywiania ( w roku 2019 z dofinasowania posiłków korzystało 418 

osób, w 2020 r. 375 osób), zmniejszyła się liczba gospodarstw korzystających z dodatków 

mieszkaniowych ( w roku 2019 – 206 gospodarstw, w roku 2020 – 187 ). 
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Tabela 12: Wskaźnik deprywacji lokalnej w gminie Kozienice 

rok wartość wskaźnika 

2018 3,15 % 

2019 3,10 % 

2020 2,98 % 
Źródło: Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach 

 

M-GOPS w Kozienicach w 2020 roku udzielił 22 345 świadczeń niepieniężnych,  

z których skorzystało 361 mieszkańców ( w tym 235 rodzin) oraz 3 010 świadczeń pieniężnych 

dla 602 mieszkańców gminy (w tym 459 rodzin). 

 

Tabela 13: Typy rodzin korzystające ze świadczeń w 2020 roku 

Typy rodzin Liczba rodzin pobierająca świadczenia 

ogółem świadczenia 
pieniężne 

świadczenia 
niepieniężne 

jednoosobowe 307 259 101 

wieloosobowe 250 202 133 
Źródło: Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach 

 

Tabela 14: Rodzaje świadczeń, z których korzystają rodziny ze względu na liczbę 

dzieci w 2020 roku 

Typy rodzin Liczba świadczeń 

ogółem świadczenia 
pieniężne 

świadczenia 
niepieniężne 

bez dzieci 10066 2201 7865 

jedno dziecko 3082 355 2727 

dwoje dzieci 4019 254 3765 

troje dzieci 3542 91 3451 

czworo i więcej 
dzieci 

3368 44 3324 

Inne 1278 65 1213 
Źródło: Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach 

W odniesieniu do typu rodzin, najwięcej wsparcia w 2020 roku trafiało do rodzin bez 

dzieci. Na uwagę zasługuje fakt, iż liczba świadczeń pieniężnych, z których korzystały rodziny 

wielodzietne posiadające troje, czworo lub więcej dzieci jest relatywnie niewielka i  wynosi 

4,48 % udzielonych świadczeń pieniężnych ogółem. 
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Tabela 15: Przyczyny korzystania z pomocy społecznej na terenie Gminy Kozienice 

w latach 2018 – 2020 roku 

powody udzielania pomocy społecznej rodzinom w 2020 liczba rodzin 

Ubóstwo 307 

Niepełnosprawność 245 

Bezrobocie 206 

długotrwała lub ciężka choroba 169 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – ogółem 

144 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – ogółem – w tym rodziny niepełne  

98 

przemoc w rodzinie  78 

Alkoholizm 63 

bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – ogółem – w tym rodziny wielodzietne  

53 

Bezdomność 10 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego  7 

sieroctwo  3 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy  

2 

Źródło: Centrum Usług Społecznych  w Kozienicach 

 

Zgodnie z danymi będącymi w dyspozycji Centrum Usług Społecznych w Kozienicach 

wynika, iż przyczyną korzystania z pomocy społecznej na terenie gminy Kozienice do roku 2020 

było wg kolejności przyznawania: ubóstwo (307 rodzin), niepełnosprawność (245 rodzin), 

bezrobocie (206 rodzin), długotrwała, ciężka choroba (169 rodzin), bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (144 rodzin), przemoc 

w rodzinie ( 98 rodzin), alkoholizm ( 63 rodziny). Pozostałe przesłanki nie są zjawiskiem 

istotnym (10 i mniej rodzin w skali gminy). Na podkreślenie zasługuje fakt, iż od 2019 na 

drugim miejscu, jako wiodąca przesłanka przyznania pomocy społecznej, plasuje się 

niepełnosprawność. Dotychczas, drugą po ubóstwie przesłanką udzielania pomocy na terenie 

Gminy Kozienice było bezrobocie. 

Zgodnie z prowadzoną rocznie Oceną zasobów pomocy społecznej w latach 2018 – 

2020 żaden mieszkaniec gminy nie korzystał z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. M-GOPS nie prowadził również poradnictwa specjalistycznego 

dla mieszkańców Gminy Kozienice. 

Odnosząc się do stanu zatrudnienia na 31.12.2020 r. w M-GOPS w Kozienicach 

zatrudnionych było 16 pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy 

społecznej, stosunek jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika 

socjalnego w stosunku do liczby rodzin wynosił 47. Ośrodek zatrudniał również 3 asystentów 

rodzin, którzy świadczyli usługi na rzecz 34 rodzin. 



14 
 

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Kozienice. Od roku 2020 w skład zespołu wchodzą przedstawiciele 

następujących instytucji: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, 

Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Sądu Rejonowego w Kozienicach, Prokuratury Rejonowej  

w Kozienicach,  Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, Polskiego Czerwonego Krzyża, 

oddział w Kozienicach. Działania Zespołu koncentrują się na podniesieniu efektywności 

pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym problemem przemocy. W roku 2020 odbyło się  

5 spotkań zespołu oraz 284 spotkania członków zespołu w grupach roboczych poświęcone 

bezpośrednio rodzinom dotkniętym problemem przemocy polegających na przeprowadzaniu 

rozmów, podejmowaniu działań wspierających w oparciu o szczegółowy plan pomocy z osobą 

dotkniętą przemocą oraz osobą stosującą przemoc w rodzinie. Najczęstsze działania 

wspierające oferowane przez zespół to: udzielanie schronienia ofiarom przemocy, pomoc  

w pozyskiwaniu lokalu socjalnego, kierowanie na badania lekarskie. Z analiz prowadzonych 

przez zespół wynika, iż osobami, których dotyka przemoc są kobiety w wieku od 18 do 67 roku 

życia. W roku 2020 Zespół wszczął 78 procedur Niebieskich Kart.  

Ważną rolę w zakresie wsparcia rodzin, w tym dzieci i młodzieży odgrywa Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja inicjuje oraz koordynuje działania 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy. 

Tabela 16: Liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu alkoholizmu i 

narkomanii 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 

korzystających z 

pomocy i wsparcia z 

powodu alkoholizmu 

i narkomanii 

84 79 63 

W tym ilość osób w 

rodzinach 
193 128 116 

Źródło: Centrum Usług Społecznych w Kozienicach  

Członkowie komisji przeprowadzają rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu 

oraz podejmują czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się 

leczeniu w placówce uzależnienia.  Komisja czuwa również nad działalnością Gminnego Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego. Pomoc i wsparcie uzyskują  w nim osoby uzależnione, 

współuzależnione, dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców, osoby 

doznające przemocy w rodzinie lub stosujące przemoc. W roku 2020 udzielono 498 porad.  

Komisja odpowiada także za:  

− wydawanie  postanowień  dotyczących  zgodności  lokalizacji  punktu  sprzedaży 

napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach,  



15 
 

− prowadzenie  kontroli  przestrzegania  warunków  i  zasad  sprzedaży,  

podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia 

Burmistrza  Gminy Kozienice, prowadzenie  profilaktycznej  działalności  

informacyjnej  i edukacyjnej   w   zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych,  

− wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

− prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu 

osób, które  w  związku  z  nadużywaniem  alkoholu  powodują  rozkład  życia  

rodzinnego, demoralizację  małoletnich,  uchylają  się  od  pracy  albo  

systematycznie  zakłócają spokój lub porządek publiczny,  

− podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13 i  15  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi, 

− występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Zgodnie z przyjętym na rok 2020 Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Kozienice (Uchwała Nr XVI/194/2019 Rady Miejskiej  

w Kozienicach z dnia 30.12.2019 r.) szacunkowa skala problemów alkoholowych w Kozienicach 

przedstawia się następująco: 

 

 

Tabela 17: Szacunkowa skala problemów alkoholowych w Gminie Kozienice 

wyszczególnienie wartość 

Liczba osób uzależnionych od alkoholu  600-900 

Liczba osób dorosłych żyjących w rodzinach 

alkoholowych  

1200 -1500 

Liczba dzieci wychowujących się w 

rodzinach alkoholików  

1200-1500 

Liczba osób pijących szkodliwie, nie 

uzależnionych od alkoholu  

1500-2100 

Ofiary przemocy w rodzinach z problemem 

alkoholowym  

1590-2010 

Źródło: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kozienice na rok 2020, Uchwała Nr XVI/194/2019 

Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30.12.2019 r. 
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Opiekę zdrowotną na terenie gminy Kozienice świadczą: 

− Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach - jego 

organem założycielskim jest Powiat Kozienicki. SP ZZOZ w Kozienicach prowadzi 12 

oddziałów, Laboratorium Analityczne, Pracownie Radiologii i USG, Szpitalny Oddział 

Ratunkowy, świadczy również opiekę paliatywną, 

− Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” – realizuje  

nieodpłatne świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej, promocji zdrowia, 

pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz rehabilitacji leczniczej, 

− Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Kozienice tworzą oddzielne 

podmioty, do których należą: NZOZ „Millenium”, NZOZ ANIMED S.C., NZOZ „Familia”, 

„Meritum” – świadczą przede wszystkim usługi w podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

poradni specjalistycznych, 

− Hospicjum domowe Stowarzyszenie o nazwie „Hospicjum im. Sługi Bożej Matki 

Kazimiery Gruszczyńskiej” – świadczy opiekę hospicyjną i  wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego, 

− Reha-complex Rehabilitacja Kozienice, Przychodnia NZOZ Kozienickie Centrum 

Zdrowia, Centrum Medyczne Rehabilitacji Kriosonik, Centrum Kompleksowej 

Rehabilitacji, Gabinety prywatne – usługi rehabilitacyjne świadczone stacjonarne, ale 

też w systemie ambulatoryjnym, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi 

rehabilitacji domowej pacjentów w obrębie Kozienic i okolic, 

− opieka stomatologiczna – kompleksowo świadczona jest przez Przychodnię 

stomatologiczną oraz szereg prywatnych gabinetów lekarskich,    

− Apteki i punkty apteczne – 10 działających na terenie całej gminy. 

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy Kozienice 

zapewnia  SP ZZOZ oraz NZOZ. Ilość usługodawców świadczących opiekę medyczną, na tle 

innych gmin podobnej wielkości, jest wysoka. Zgodnie z danymi GUS na terenie całego powiatu  

kozienickiego obejmującego zasięgiem 7 gmin, w roku 2019 funkcjonowało 27 przychodni,  

z czego 16 na terenie Gminy Kozienice.   

Wsparcie osób niepełnosprawnych obejmuje działalność instytucji oraz organizacji 

pozarządowych. W 2019 roku ogólna liczba rodzin korzystających ze wsparcia z powodu 

niepełnosprawności kształtowała się na poziomie 313 rodzin, a w 2020 roku wynosiła 245. 

Pomoc z powodu długotrwałej choroby otrzymały w roku 2019 – 208 rodziny, natomiast  

w 2020 – 169 rodzin. Obecnie, zasiłek pielęgnacyjny pobiera 685 osób. Skala problemów 

związanych z niepełnosprawnością nasila się w ostatnich kilku latach, a pogłębia je 

prowadzony obecnie styl życia nasilający występowanie chorób cywilizacyjnych oraz 

postępujące starzenie się społeczeństwa.  
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Tabela 18: Liczba świadczeń przyznanych z powodu niepełnosprawności  

lub długotrwałej choroby 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Zasiłki okresowe 

przyznane w 

powodu 

długotrwałej 

choroby 

77 98 50 

Zasiłki okresowe 

przyznane z powodu 

niepełnosprawności 

61 70 41 

Zasiłek 

pielęgnacyjny dla 

niepełnosprawnego 

dziecka 

1380 1459 1539 

Zasiłek 

pielęgnacyjny dla 

osoby 

niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 

roku życia 

o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

3757 3607 3283 

Zasiłek 

pielęgnacyjny dla 

osoby 

niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 

roku życia 

o umiarkowanym 

stopniu 

niepełnosprawności, 

która powstała 

przed 21 rokiem 

życia 

2301 2335 2301 

 Źródło: Centrum Usług Społecznych w Kozienicach  

Kluczowymi instytucjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom na 

terenie gminy są: 
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− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach – świadczące usługi w zakresie 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

− Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach – świadczący usługi w zakresie rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych, 

− Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie -  świadczy usługi rehabilitacji społecznej  

i  zawodowej oferując 8 pracowni, prowadzi terapię osób niepełnosprawnych oraz 

zapewnia transport osób niepełnosprawnych, 

− Centrum Usług Społecznych w Kozienicach (dawniej M-GOPS) – świadczy usługi 

asystenta osoby niepełnosprawnej, 

− Gmina Kozienice – usługa TELEOPIEKI, która polega na zapewnieniu pomocy w formie 

opasek telemedycznych osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. 

Ważną rolę w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych pełni Stowarzyszenie na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin SAMI SOBIE. Stowarzyszenie zrzesza rodziny, których 

dotyka niepełnosprawność. Organizuje wsparcie specjalistyczne dla rodzin oraz prowadzi 

grupę wsparcia.  Ważnym działaniem Stowarzyszenia na rzecz lokalnej społeczności jest 

organizowanie wydarzeń i kampanii uwrażliwiających na problemy osób niepełnosprawnych 

w lokalnym środowisku. 

Za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Kozienice odpowiadają 

instytucje tj. Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach, Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Kozienicach. System ten uzupełnia działalność w mieście i na obszarach 

wiejskich gminy 10 jednostek OSP, z czego 7 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego: OSP Kozienice, OSP Stanisławice, OSP Samwodzie, OSP Świerże Górne, OSP 

Ryczywół, OSP Nowa Wieś, OSP Brzeźnica. Jednostki dysponują łącznie 24 samochodami 

pożarniczymi, w tym 14 gaśniczymi, 7 specjalnymi i 3 transportowymi oraz posiadają inny 

sprzęt ratowniczo – gaśniczy.  

 

2.3. Informacje o jednostkach organizacyjnych gminy, organizacjach pozarządowych, 

osobach fizycznych i prawnych wykonujących usługi społeczne wraz ze wskazaniem 

wykonywanych usług. 
 

Charakter usług społecznych świadczonych dotychczas przez Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach a obecnie Centrum Usług Społecznych 

ukierunkowany jest na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców 

dotkniętych ryzykiem socjalnym, czyli m.in. osób biednych, chorych, niepełnosprawnych, 

bezrobotnych, żyjących w rodzinach niepełnych, wielodzietnych, patologicznych. Celem 

udzielanej pomocy jest zatem wyrównywanie szans, przeciwdziałanie lub ograniczanie 

marginalizacji społecznej, zaspokajanie potrzeb rodzin, przynajmniej na poziomie minimum 

socjalnego. Zakres usług społecznych w tym zakresie ogranicza się zatem do usług socjalnych.     

W ramach przeprowadzonej diagnozy dokonano szczegółowej analizy usług 

społecznych świadczonych na terenie gminy Kozienice. Za punkt odniesienia przyjęto definicję 
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usług społecznych, w literaturze przedmiotu stosowaną przez  B.  Szatur-Jaworską, traktując 

jako usługi społeczne czynności  podejmowane  w  celu bezpośredniego  zaspokajania  ludzkich  

potrzeb, które nie  polegają  na  wytwarzaniu  dóbr  materialnych, służą  zaspokajaniu  

indywidualnych potrzeb jednostek i rodzin, choć ich jakość i  dostępność  ma  wpływ  na  

funkcjonowanie  szerszych  zbiorowości  i  grup  społecznych.  W celu przejrzystości 

gromadzonych informacji, wprowadzono systematykę danych. Za dziedziny usług społecznych 

funkcjonujących w Gminie Kozienice przyjęto obszary takie jak: edukacja i wychowanie, 

ochrona zdrowia, pomoc  społeczna,  kultura,  rekreacja  i  wypoczynek,  usługi  mieszkaniowe. 

Zestawiono dostępne na terenie Gminy Kozienice usługi społeczne w poszczególnych 

obszarach uwzględniając podmiot świadczący usługę oraz skalę i zakres świadczonej usługi. 

Zebrano informacje dotyczące wykonywania usług na obszarze funkcjonowania Centrum 

Usług Społecznych w Kozienicach przez: jednostki organizacyjne gminy, organizacje 

pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby fizycznych i prawne, wykonujące 

usługi z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 19 lipca 2021 r. o realizowaniu 

usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1818). 
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Tabela 19: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze pomocy społecznej  

lp. 
nazwa 

podmiotu 

dostępna infrastruktura (pod 
kątem osób o szczególnych 

potrzebach) 

rodzaj dostępnych usług 
(materialnych i 

niematerialnych) i działań 
wspierających 

(z podaniem ilości miejsc 
w skali roku) 

dostępność do usług, np.  
kryteria dopuszczające, 
odpłatności za usługę 

sposób finansowania 
usług  

stopień wykorzystania 
usługi -  ilość odbiorców 

usług w skali roku 

sposób 
komunikacji i 
informowani

a 
mieszkańców 
(usługodawca 

– klient) 

współpraca z 
podmiotami 

zewnętrznym
i z opisem 

form 
współpracy 

(usługodawca 
– 

usługodawca) 

OBSZAR POMOCY SPOŁECZNEJ   
1. Centrum 

Usług 
Społecznych 
w Kozienicach 
(M-GOPS) 

Budynek CUS ul. M. 
C.Skłodowskiej .  
Sekcja świadczeń rodzinnych,  
sekcja pracowników socjalnych, 
Świetlica środowiskowa 
„Uśmiechnięte Buźki’’ , kuchnia i 
jadłodajnia , zatrudniony 
personel z odpowiednimi 
kwalifikacjami,  
Budynek posiada wejście 
dostosowane do potrzeb os. 
niepełnosprawnych, jednak 
wewnętrza komunikacja 
budynku, wyposażenie nie jest 
dostosowana do potrzeb os. o 
szczególnych potrzebach. 

PIENIĘŻNE: 
SEKCJA POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
Zasiłek stały 
Zasiłek okresowy 
Zasiłek celowy  
Zasiłek celowy specjalny 
Zasiłek celowy z programu 
„Posiłek w domu i w 
szkole” 
NIEPIENIĘŻNE: 
Posiłek w domu i w 
szkole”- dożywianie dzieci 
w Szkołach i Przedszkolach 
oraz jadłodajni CUS  
Bezpłatne ubezpieczenie 
zdrowotne na 90 dni 
Praca socjalna 
Schronienie 
Sprawienie pogrzebu 
Pobyt i usługi w Domu 
Pomocy Społecznej 
Usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania, w 
ośrodkach wsparcia  
Asystent rodziny  
Opieka wytchnieniowa 
Asystent osoby 
niepełnosprawnej 
Karta Dużej Rodziny 
Program operacyjny 
Pomoc żywnościowa 
Senior + 

Zgodnie z obowiązującą 
Ustawą o Pomocy 
Społecznej z dnia 12 marca 
2004r, 
(Przysługuje osobie 
samotnie gospodarującej, 
której dochód nie 
przekracza 701zł, osobie w 
rodzinie, której dochód na 
osobą nie przekracza 
528zł).  
.  
Zgodnie z obowiązującą 
Ustawą o Świadczeniach 
Rodzinnych 

Budżet Gminy Kozienice,  
Dotacje Wojewody 

1172 osób 
 ( 576 mężczyzn i 596 
kobiet) 
 

Pracownik 
socjalny 
Strona 
internetowa 
Tablica 
ogłoszeń 
Poczta 
Portale 
Społecznościo
we 
Placówka CUS 
 

. PCPR- w 
zakresie 
Pieczy 
zastępczej, 
Domu 
Pomocy 
Społecznej 
Komenda 
Powiatowa 
Policji – w 
pełnym 
zakresie 
Urząd Miasta 
i Gminy 
Jednostki 
zewnętrzne 
MOPS, GOPS 
itp. 
Kuratorzy  
Sąd 
Służba 
zdrowia 
Oświata  
KRUS, ZUS , 
KGK, PCK, 
PUP 
Ośrodek 
Profilaktyki 
Uzależnień 
Caritas 
Fundacja 
Zdrowe 
Dziecko 
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PIENIĘŻNE  
SEKCJA ŚWIADCZEŃ 
RODZINNYCH: 
Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 
Zasiłek pielęgnacyjny 
Zasiłek rodzinny  
Świadczenia rodzicielskie  
Świadczenia wychowawcze 
Program Dobry Start 
Becikowe 
świadczenie pielęgnacyjne 
Program Za Życiem 
Fundusz alimentacyjny 
 
. 

Stowarzyszen
ia 
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Tabela 20: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze polityki prorodzinnej i wspierania rodziny  

lp. 
nazwa 

podmiotu 

dostępna infrastruktura (pod 
kątem osób o szczególnych 

potrzebach) 

rodzaj dostępnych usług 
(materialnych i 

niematerialnych) i działań 
wspierających 

(z podaniem ilości miejsc 
w skali roku) 

dostępność do usług, np.  
kryteria dopuszczające, 
odpłatności za usługę 

sposób finansowania 
usług  

stopień wykorzystania 
usługi -  ilość odbiorców 

usług w skali roku 

sposób 
komunikacji i 
informowani

a 
mieszkańców 
(usługodawca 

– klient) 

współpraca z 
podmiotami 

zewnętrznym
i z opisem 

form 
współpracy 

(usługodawca 
– 

usługodawca) 

OBSZAR POLITYKI PRORODZINNEJ I WSPIERANIA RODZINY 
1. Gmina 

Kozienice 
w ramach 
Gminnego 
Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywani
a Problemów 
Alkoholowych 

Nie dotyczy  Usługi psychologiczne 
 
Obozy z programem 
profilaktycznym 
 
Obozy terapeutyczne 

Osoby uzależnione i 
współuzależnione oraz w 
kryzysie i dotknięte 
przemocą w rodzinie 
Dzieci i młodzież z PWD i 
rodzin dysfunkcyjnych 

z budżetu gminy 299 
 
29 
 
19 

Strona 
internetowa 
Urzędu, 
informacja 
osobista lub 
telefoniczna, 
BIP 

M-GOPS,  
Szkoły, ZI 
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2. Publiczny 
Żłobek 
Miejski w 
Kozienicach 

Obiekt dostępny dla osób 
niepełnosprawnych  

Opieka nad dziećmi do lat 
3 w warunkach zbliżonych 
do warunków domowych 

Spełnienie wymagań 
formalnych określonych w 
Regulaminie Rekrutacji 
oraz dostępność miejsc 

Dotacja z budżetu gminy + 
środki finansowe rodziców 
dzieci 

71 Strona 
internetowa 
Urzędu 
Miejskiego w 
Kozienicach 
oraz strona 
internetowa 
PŻM, 

UM w 
Kozienicach, 
Przedszkola 
miejskie, 
Lokalni 
przedsiębiorcy 

3. Gmina 
Kozienice  

Nie dotyczy  Dotacja celowa udzielana z 
budżetu Gminy Kozienice 
dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby 
dziecięce  
1) w żłobku – 450zł 
miesięcznie- na 1 dziecko  
2) w klubie dziecięcym – 
250zł miesięcznie – na 1 
dziecko 

Dotacja na  dziecko 
zamieszkałe na terenie 
Gminy Kozienice, którego 
przynajmniej jeden z 
rodziców/ prawnych 
opiekunów rozlicza 
podatek dochodowy w 
Urzędzie Skarbowym w 
Kozienicach ze wskazaniem 
adresu zamieszkania na 
terenie Gminy lub jest 
zameldowany na pobyt 
stały na terenie Gminy 

Budżet gminy Kozienice 21 Strona 
internetowa 
Urzędu 
Miejskiego w 
Kozienicach, 
tablice 
ogłoszeń 

Publiczny 
Żłobek 
Miejski w 
Kozienicach 
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Tabela 21: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze edukacji 

lp. 
nazwa 

podmiotu 

dostępna infrastruktura (pod 
kątem osób o szczególnych 

potrzebach) 

rodzaj dostępnych usług 
(materialnych i 

niematerialnych) i działań 
wspierających 

(z podaniem ilości miejsc 
w skali roku) 

dostępność do usług, np.  
kryteria dopuszczające, 
odpłatności za usługę 

sposób finansowania 
usług  

stopień wykorzystania 
usługi -  ilość odbiorców 

usług w skali roku 

sposób 
komunikacji i 
informowani

a 
mieszkańców 
(usługodawca 

– klient) 

współpraca z 
podmiotami 

zewnętrznym
i z opisem 

form 
współpracy 

(usługodawca 
– 

usługodawca) 

OBSZAR EDUKACJA 
1. Publiczne 

Przedszkole 
nr 3 w 
Kozienicach) 

Sala do zajęć terapeutycznych 
Zatrudnionych 2 pracowników 
posiadających kwalifikacje do 
prowadzenia zajęć IS 
 
Sala do zajęć terapeutycznych. 
Zatrudniony psycholog do 
prowadzenia Treningu 
Umiejętności Społecznych 
 
Zatrudniony  
pracownik z uprawnieniami do 
prowadzenia fototerapii 
 

 
Zajęcia integracji 
sensorycznej 
20 miejsc 
 
Zajęcia rozwijające 
kompetencje 
emocjonalno-społeczne, 
10 miejsc 
 
Dogoterapia 
15 miejsc 
 

Dzieci w wieku 
przedszkolnym posiadające 
orzeczenie Poradni 
Pedagogiczno-
Psychologicznej o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego, zajęcia 
bezpłatne 

Budżet Gminy Kozienice, 
dotacja i subwencja 
oświatowa 

16 
 
1 
 
 
15 

Tablica 
ogłoszeń, 
strona 
internetowa 
jednostki, 
Urzędu 
Miejskiego, 
portale 
społecznościo
we  

Poradnia 
Pedagogiczno
-
Psychologiczn
a w zakresie 
realizacji 
zaleceń 
wynikających 
z orzeczenia 
 



25 
 

2. OPP Ogród 
Jordanowski 
w Kozienicach 

Podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, plac zabaw, 
sale dydaktyczne 

Zajęcia rozwijające 
zdolności i 
zainteresowania dzieci 
Od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15.30 – 20.00 
510 miejsc 

Zajęcia dla dzieci w wieku 
od 2 do 16 lat, 
bezpłatne 

Budżet Gminy Kozienice  510 osób  Tablica 
ogłoszeń, 
strona 
internetowa 
jednostki, 
Urzędu 
Miejskiego, 
portale 
społecznościo
we 

Przedszkola, 
szkoły. Pomoc 
przy 
przeprowadz
eniu 
rekrutacji. 
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Tabela 22: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze kultury 

lp 
nazwa 

podmiotu 

dostępna 

infrastruktura (pod 

kątem osób o 

szczególnych 

potrzebach) 

rodzaj dostępnych 

usług (materialnych 

i niematerialnych) i 

działań 

wspierających 

 

dostępność do usług np. 

kryteria dopuszczające, 

odpłatności za usługę 

sposób 

finansowania 

usług  

stopień 

wykorzystania 

usługi -  ilość 

odbiorców 

usług w skali 

roku 

sposób komunikacji i 

informowania 

mieszkańców 

(usługodawca – klient) 

współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

z opisem form współpracy 

(usługodawca – usługodawca) 

OBSZAR KULTURA 

1. Kozienicki 

Dom 

Kultury im. 

Bogusława 

Klimczuka 

Budynek Centrum 

Kulturalno-

Artystycznego w 

Kozienicach, w 

którym siedzibę ma 

Kozienicki Dom 

Kultury im. 

Bogusława Klimczuka  

dostosowany jest do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

zarówno tych 

jeżdżących na 

wózkach 

inwalidzkich, jak i 

niedowidzących czy 

niewidomych m.in. 

posiada dwie 

platformy schodowe 

(jedna przy sali 

kameralnej, druga 

przy sali koncertowo-

kinowej, windę, 

miejsca parkingowe 

(dwa w garażu 

podziemnym i dwa 

na parkingu 

zewnętrznym od 

strony ul. Legionów), 

toalety dla osób 

niepełnosprawnych, 

- organizacja 

wydarzeń 

kulturalnych z 

wyszczególnieniem 

m.in. wydarzeń: 

muzycznych (np. 

koncerty czy 

festiwale), 

teatralnych, 

tanecznych, 

filmowych, 

związanych  

z poezją i literaturą 

(np. wieczory 

poetyckie), wystawy; 

- działalność 

zespołów, sekcji, 

grup dla dzieci, 

młodzieży i 

dorosłych,  

w tym tanecznych, 

wokalnych, nauki gry 

na instrumentach, 

teatralnych, 

literackich, 

plastycznych, 

logicznych i 

turystycznych; 

Usługi KDK są dostępne 

dla mieszkańców miasta i 

gminy Kozienice 

nieodpłatnie, za 

wyjątkiem: 

- seansów filmowych w 

kinie KDK (kino 

prowadzone jest przez 

zewnętrznego operatora 

„Stowarzyszenie Łódź 

Filmowa”) - odpłatność 

zgodnie z cennikiem kina. 

KDK  stosuje ulgi na 

zakupione bilety dla 

posiadaczy karty KKM 

(Kozienicka Karta 

Mieszkańca) 10% oraz 

50% (ze statusem dużej 

rodziny. Z ulgi 50% na 

bilety do kina  mogą 

również skorzystać  

seniorzy w ramach cyklu 

filmowego „Kino dla 

seniora”). 

- wyjazdów  

w ramach cyklu 

„Teatralne Podróże”, 

które w ok. 85% 

pokrywane są przez 

uczestników wyjazdów, a 

Usługi 

finansowane są: 

- z dotacji 

podmiotowej od 

Organizatora 

(Burmistrza 

Gminy Kozienice)  

- z przychodów 

własnych KDK 

- ze środków 

zewnętrznych 

pozyskanych na 

statutową 

działalność 

kulturalną 

Stopień 

wykorzystywa

nia usług jest 

bardzo  

wysoki. W skali 

roku  z usług 

KDK korzysta 

nawet 50.000 

osób. 

Każde wydarzenie KDK 

promuje w bardzo szeroki 

sposób, docierając do jak 

największej liczby 

mieszkańców, poprzez: 

- stronę internetową 

www.dkkozienice.pl, 

- fanpage na portalu 

społecznościowym 

Facebook 

(www.facebook.com/KDK

imBK), 

- kanał na portalu 

YouTube 

(www.youtube.com/KDKi

mBK) 

- profil na portalu 

społecznościowym 

Instagram 

(www.instagram.com/koz

ienickidomkultury), 

- biuletyn „Magazyn 

Kulturalny KDK”. 

- Gminny System 

Powiadamiania SMS. 

KDK współpracuje z: 

- Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu 

- wykorzystanie infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej do organizacji 

wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,  

Eneą Wytwarzanie Sp. z o.o. – 

dofinansowanie do wydarzeń 

kulturalnych, 

Narodowym Centrum Kultury – 

dofinansowanie do wydarzeń 

kulturalnych, 

Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS – 

dofinansowanie Ogólnopolskiego 

Konkursu im. Marii Komornickiej, 

Samorządem Województwa 

Mazowieckiego - dofinansowanie do 

wydarzeń kulturalnych, 

Stowarzyszeniem „Łódź filmowa” – 

współpraca pod kątem prowadzenia 

działalności Kina KDK, 

Fundacją Energia – Działanie - 

organizacja wydarzeń o charakterze 

charytatywnym i profilaktyki 

prozdrowotnej, 

http://www.dkkozienice.pl/
http://www.facebook.com/KDKimBK
http://www.facebook.com/KDKimBK
http://www.youtube.com/KDKimBK
http://www.youtube.com/KDKimBK
http://www.instagram.com/kozienickidomkultury
http://www.instagram.com/kozienickidomkultury
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tabliczki 

informacyjne w 

alfabecie Braille’a, 

żółte naklejki 

ostrzegawcze na 

przeszklonych 

powierzchniach oraz 

na schodach czy 

specjalne wypukłe 

pinezki przed 

schodami. 

- działalność 

związana z 

Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku; 

- organizacja 

konkursów, kursów i 

warsztatów, 

spotkań, konferencji, 

wyjazdów; 

- tworzenie dóbr 

kultury z 

wyszczególnieniem 

produkcji muzycznej, 

działalności 

wydawniczej, 

prowadzenia stron 

internetowych. 

Ilość miejsc w skali 

roku: 

- wydarzenia 

muzyczne do 356 

osób, w przypadku 

Festiwali nawet do 

2820, 

- wydarzenia 

teatralne, taneczne, 

filmowe do 356 

osób, 

- wydarzenia 

związane z poezją i 

literaturą do 130 

osób, 

- wystawy do 100 

osób, 

- działalność 

zespołów, sekcji, 

ok. 15% kosztów pokrywa 

KDK. Cykle te są również 

objęte ulgą 10% oraz 50% 

tak jak seanse filmowe. 

 

 - wyjazdów z  cyklu 

„Muzealne podróże dla 

dzieci i młodzieży”, a 

także wyjazdów w ramach 

akcji „Zima w mieście” i 

„Lato w mieście” , które 

pokrywane są  

w ok. 85% przez 

uczestnika wyjazdu, a 

pozostałe ok. 15% 

kosztów pokrywa KDK . 

Ulgi KKM na te usługi nie 

są stosowane. 

 

Kozienicki Dom Kultury 

od lat współpracuje też z 

mediami lokalnymi i 

regionalnymi. Dzięki 

owocnej współpracy, 

promocja wydarzeń 

prowadzona jest za 

pośrednictwem: 

- telewizja lokalna 

„Kronika Kozienicka”; 

- portal internetowy 

Kozienice24.pl; 

- portal echodnia.eu; 

- czasopismo „Tygodnik 

OKO”; 

- dziennik „Echo Dnia”; 

- Radio Radom; 

- Radio Plus Radom. 

Ponadto informacje 

ukazują się także na 

plakatach rozwieszanych 

na terenie miasta 

Kozienice, ulotkach czy 

bannerach. 

Towarzystwem Miłośników Ziemi 

Kozienickiej - organizacja wydarzeń 

promujących tradycje i historię Ziemi 

Kozienickiej, Kozienicką Gospodarką 

Komunalną - organizacja wydarzeń o 

charakterze proekologicznym i 

edukacyjnym, 

Tarnobrzeskim Domem Kultury i 

Studiem „PRO-MEDIA” - współpraca w 

zakresie organizacji corocznego 

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 

„Wygraj Sukces”, 

Parafią p.w. Świętej Rodziny w 

Kozienicach - współpraca w organizacji 

Festiwalu Muzyki Sakralnej im. J. 

Furmanika, 

Parafią p.w. Świętego Krzyża w 

Kozienicach - współpraca w organizacji 

Festiwalu Muzyki Sakralnej im. J. 

Furmanika, 

OPP „Ogród Jordanowski”  

w Kozienicach  - współorganizacja 

wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, 

współuczestniczenie w organizowanych 

przez placówki wydarzeniach, konkursach 

itp. 

Nadleśnictwem Kozienice – współpraca 

merytoryczna przy organizacji 

tematycznych wykładów UTW, 

współorganizacja działań o charakterze 

promocyjnym i turystycznym oraz 

związanych z ochroną przyrody. 

Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek od 

Cierpiących w Kozienicach - współpraca 

w organizacji Festiwalu Muzyki Sakralnej 

im. J. Furmanika, 
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grup dla dzieci, 

młodzieży i 

dorosłych do 700 

osób, 

- działalność 

związana z 

Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku do 

700 osób, 

- organizacja 

konkursów, kursów i 

warsztatów, 

spotkań, konferencji, 

wyjazdów do 400 

osób, 

- tworzenie dóbr 

kultury z 

wyszczególnieniem 

produkcji muzycznej, 

działalności 

wydawniczej, 

prowadzenia stron 

internetowych – nie 

do oszacowania. 

 Lokalną Grupą Działania „Puszcza 

Kozienicka” - współpraca w zakresie 

promocji twórczości regionalnych 

artystów oraz współorganizacji wydarzeń 

kulturalnych, 

Szlachetną Paczką - udostępnianie 

pomieszczeń KDK oraz uczestnictwo w 

zbiórce charytatywnej, 

 Szkołą Muzyczną I stopnia w 

Kozienicach - współpraca merytoryczna, 

współorganizacja wydarzeń kulturalnych, 

Biblioteką Publiczną Gminy Kozienice - 

współpraca w zakresie organizacji 

wydarzeń kulturalnych, 

Kozienickim Hospicjum – wsparcie za 

strony KDK merytoryczne i animacyjne 

przy organizowanych wydarzeniach, 

Polskim Czerwonym Krzyżem – 

oddziałem rejonowym w Kozienicach -  

udostępnianie pomieszczeń KDK oraz 

wsparcie merytoryczne przy organizacji 

wydarzeń tematycznych,  

Stowarzyszeniem Klubu „Radosna 

Jesień” w Kozienicach – coroczne wizyty 

wolontariuszy KDK 

Domem Pomocy Społecznej w 

Kozienicach - coroczne wizyty 

wolontariuszy KDK 

Towarzystwem Kultury Teatralnej w 

Radomiu - współpraca w zakresie 

organizacji corocznego Małego i 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego, 

szkołami podstawowymi, średnimi i 

przedszkolami z terenu Gminy Kozienice 

- współpraca w zakresie działań 
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edukacyjno-kulturalnych jako stali 

odbiorcy konkursów i  festiwali, 

współorganizacja wydarzeń kulturalnych 

skierowanych do tych grup wiekowych, 

Kozienickim Parkiem Krajobrazowym - 

współpraca merytoryczna przy organizacji 

tematycznych wykładów UTW, 

współorganizacja działań o charakterze 

promocyjnym i turystycznym oraz 

związanych z ochroną przyrody. 
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Tabela 23: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze promocji i ochrony zdrowia 

lp. nazwa podmiotu 

dostępna 

infrastruktur

a (pod kątem 

osób o 

szczególnych 

potrzebach) 

rodzaj dostępnych 

usług (materialnych i 

niematerialnych) i 

działań wspierających 

 

dostępność do usług np. 

kryteria dopuszczające, 

odpłatności za usługę 

sposób 

finansowani

a usług  

stopień 

wykorzystania usługi 

-  ilość odbiorców 

usług w skali roku 

sposób 

komunikacji i 

informowania 

mieszkańców 

(usługodawca – 

klient) 

współpraca z podmiotami 

zewnętrznymi z opisem form 

współpracy 

(usługodawca – 

usługodawca) 

OBSZAR PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA   

1. Stowarzyszenie „Hospicjum im. Sł. B. 

Matki Kazimiery Gruszczyńskiej” 

Stowarzyszenie 

korzysta z 

pomieszczeń 

parafii, 

jednocześnie 

usługi 

świadczone są w 

miejscu 

zamieszkania  

- Opieka medyczna 
– lekarze, 
pielęgniarki, 
rehabilitanci,  
psycholog i 
wolontariusze   
- Wypożyczalnia 
sprzętu 
medycznego i  
rehabilitacyjnego, 
- przewóz chorych 
do lekarza lub na 
specjalistyczne 
badania. 
- Wykup recept i 
zapłata za badania 
 

Ocena chorego przez 

personel medyczny; 

 

nieodpłatnie 

- Środki 

własne 

- dotacja 

Gminy 

Kozienice 

44 podopiecznych Ulotki, strona 

Internetowa 

 plakaty 

Gmina Kozienice-realizacja 

zadania publicznego 

 

2. Fundacja Hospicjum Razem Możemy 

Więcej 

Stowarzyszenie 

korzysta z 

pomieszczeń 

WTZ 

- Opieka medyczna 
– pielęgniarki, 
rehabilitanci.   
- Wypożyczalnia 

sprzętu 

medycznego i 

rehabilitacyjnego 

- Edukacja rodziny i  

pacjenta w 

zakresie pielęgnacji 

chorego  

nieodpłatnie - dotacja 

Gminy 

Kozienice 

20 podopiecznych Ulotki 

Plakaty 

 

Gmina Kozienice-realizacja 

zadania publicznego 
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3. Polski Czerwony Krzyż brak - Działania i zajęcia 

profilaktyczne 

- Kursy pierwszej 

pomocy 

ratowniczek 

nieodpłatnie -dotacja 

Gminy 

Kozienice 

1036 os. 

45 os. 

320 os. 

 

Prezes Koła PCK 

Ulotki 

plakaty 

Gmina Kozienice-realizacja 

zadania publicznego 

 

4. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 

„Cisza” w Kozienicach 

brak Porady, 

konsultacje 

Osoby uzależnione i 

współuzależnione 

Dotacja 

z budżetu 

gminy 

40 osób Strona 

internetowa 

Urzędu, 

informacja 

osobista lub 

telefoniczna 

Gmina Kozienice 

Zespół Interdyscyplinarny  

M-GOPS 

5. Gmina Kozienice – 

 

GKRPA w Kozienicach 

Brak Porady, 

konsultacje/ 

Kampanie 

społecznościowe 

Osoby uzależnione i 

współuzależnione oraz 

osoby w kryzysie,  

 

mieszkańcy gminy 

z budżetu 

gminy 

200/mieszkańcy 

gminy 

Strona 

internetowa 

Urzędu, 

informacja 

osobista lub 

telefoniczna, 

Kronika 

Kozienicka 

 

M-GOPS 

6. Gmina Kozienice 

(w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

brak Programy 

profilaktyczne w 

placówkach 

oświatowych 

 

Uczniowie placówek 

oświatowych/ rodzic 

z budżetu 

gminy 

uczniowie – 613 

rodzice - 138 

Strona 

internetowa 

gminy  

Placówki oświatowe 

M-GOPS 

Sprzedawcy napojów 

alkoholowych  

7. SPZZOZ 

ul.Wł.Sikorskiego10 

26-900 Kozienice 

W ramach 

struktur szpitala 

dostępne są 

obiekty ,w 

których 

funkcjonują 

oddziały: 

anestezjologii i 

intensywnej 

Terapii, chirurgii 

ogólnej,  

Udzielenie 

kompleksowych 

świadczeń 

zdrowotnych w 

zakresie 

stacjonarnych i 

całodobowych 

świadczeń 

szpitalnych, innych 

niż szpitalne oraz 

ambulatoryjnych 

Szpital świadczy usługi 

zdrowotne przede 

wszystkim skierowane do 

mieszkańców powiatu 

kozienickiego  

Usługi 

świadczone 

są 

nieodpłatnie, 

zgodnie z 

zasadami 

powszechne

go 

ubezpieczeni

a 

zdrowotnego 

Brak danych  Strona 

internetowa, 

ogłoszenia  

 

Powiat Kozienicki 
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ginekologiczno-

położniczy, 

neonatologiczny, 

neurologiczny,  

   

Otolaryngologicz

ny, pediatryczny, 

oddział urazowo-

ortopedyczny, 

urologiczny, 

wewnętrzny z 

Pododz. 

Kardiologii, 

zakaźny,  

    Szpitalny 

Oddział 

Ratunkowy, 

    Zakład 

Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy. 

Obiekt szpitala 

zapewnia dostęp 

os. o 

szczególnych 

potrzebach: 

podjazdy, windy, 

toalety. 

świadczeń 

zdrowotnych, 

zgodnie z 

kontraktem z NFZ 

i kontraktu 

NFZ 

Szpital 

świadczy 

także usługi 

odpłatne w 

zakresie: 

diagnostyki 

obrazowej 

badań 

laboratoryjn

ych badań 

diagnostyczn

ych, 

konsultacji 

specjalistycz

nych, 

transportu 

sanitarnego.  

Cennik za 

usługi 

komercyjne 

ustalany 

rocznie i 

podawany 

do 

wiadomości 

publicznej.  

8. SPZOZ „Przychodnie Kozienickie” 

ul .Sienkiewicza 28 

26-900 Kozienice  

ul. Warszawska 55 

26-900 Kozienice 

Obiekty 

przychodni 

zapewniają 

dostępność dla 

osób o 

szczególnych 

potrzebach: 

wyposażona są w 

podjazdy, 

odpowiednia 

szerokość drzwi, 

Usługi zdrowotne 

dla mieszkańców 

zgodnie z 

kontraktem z NFZ: 

podstawowa 

opieka zdrowotna, 

ambulatoryjna 

opieka 

specjalistyczna,  

 ambulatoryjna 

opieka 

psychiatryczna,        

Przychodnie świadczą 

usługi zdrowotne przede 

wszystkim dla 

mieszkańców gminy 

Kozienice, zgodnie z 

kontraktem z NFZ 

NFZ 

Cennik za 

usługi 

komercyjne 

ustalany 

rocznie 

Brak danych  Strona 

internetowa,  

Ogłoszenia  

Gmina Kozienice   
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odpowiednie 

toalety  

promocja zdrowia, 

pielęgniarska 

opieka 

długoterminowa,  

rehabilitacja 

lecznicza,  

gabinet medycyny 

pracy  

 

9. Przychodnia NFZ „Millenium” 

ul. Radomska 11 

26-900 Kozienice  

ul. Kopernika 15/2 

26-900 Kozienice 

Obiekty 

przychodni 

zapewniają 

dostępność dla 

osób o 

szczególnych 

potrzebach: 

wyposażona są w 

podjazdy, 

odpowiednia 

szerokość drzwi, 

itp. 

Usługi zdrowotne 

dla mieszkańców 

zgodnie z 

kontraktem z NFZ: 

podstawowa 

opieka zdrowotna, 

dermatologiczna 

poradnia 

specjalistyczna, 

badania 

diagnostyczne, 

programy 

profilaktyczne: 

program 

profilaktyki chorób 

układu krążenia, 

program 

profilaktyki 

gruźlicy, opieka 

przed i po 

porodowa, 

komercyjne 

poradnie 

specjalistyczne: 

chorób 

wewnętrznych, 

chirurgii ogólnej, 

chirurgii 

naczyniowej, 

ortopedii, 

ginekologii, 

Przychodnie świadczą 

usługi zdrowotne przede 

wszystkim dla 

mieszkańców gminy 

Kozienice, zgodnie z 

kontraktem z NFZ oraz 

komercyjnie  

NFZ 

Cennik za 

usługi 

komercyjne 

ustalany 

rocznie 

Brak danych  Strona 

internetowa  

Luxmed 

Allianz 

PZU 
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otolaryngologii, 

pracownia badan 

obrazowych USG , 

specjalistyczne 

badania 

diagnostyczne  

10. Przychodnia NFZ „Familia” 

ul. Rodzinna 24 

26-900 Kozienice 

 

Obiekt zapewnia 

dostęp dla osób 

o szczególnych 

potrzebach  

Przychodnia 

świadczy usługi 

podstawowej 

opieki zdrowotnej, 

świadczone 

zgodnie z 

kontraktem z NFZ 

oraz komercyjnie  

Przychodnia świadczy 

usługi zdrowotne przede 

wszystkim dla 

mieszkańców gminy 

Kozienice, zgodnie z 

kontraktem z NFZ oraz 

komercyjnie 

NFZ 

Cennik za 

usługi 

komercyjne 

ustalany 

rocznie 

Brak danych  Serwisy 

medyczne  

Nie dotyczy   

11. Przychodnia NFZ „ANIMED” 

ul. Lubelska 40 

26-900 Kozienice 

Obiekt zapewnia 

dostęp dla osób 

o szczególnych 

potrzebach 

Przychodnia 

świadczy usługi 

podstawowej 

opieki zdrowotnej, 

świadczone 

zgodnie z 

kontraktem z NFZ 

oraz komercyjnie  

Przychodnia świadczy 

usługi zdrowotne przede 

wszystkim dla 

mieszkańców gminy 

Kozienice, zgodnie z 

kontraktem z NFZ oraz 

komercyjnie 

NFZ 

Cennik za 

usługi 

komercyjne 

ustalany 

rocznie 

Brak danych  Serwisy 

medyczne  

Nie dotyczy   

12. Przychodnia NFZ „MERITUM” 

Świerże Górne 55 

26-900 Kozienice 

Obiekt zapewnia 

dostęp dla osób 

o szczególnych 

potrzebach 

Przychodnia 

świadczy usługi 

podstawowej 

opieki zdrowotnej, 

świadczone 

zgodnie z 

kontraktem z NFZ 

oraz komercyjnie 

Przychodnia świadczy 

usługi zdrowotne przede 

wszystkim dla 

mieszkańców gminy 

Kozienice, zgodnie z 

kontraktem z NFZ oraz 

komercyjnie 

NFZ 

Cennik za 

usługi 

komercyjne 

ustalany 

rocznie 

Brak danych  Serwisy 

medyczne  

Nie dotyczy  
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Tabela 24: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze reintegracji zawodowej i społecznej  

lp. 
nazwa 

podmiotu 

dostępna infrastruktura (pod 

kątem osób o szczególnych 

potrzebach) 

rodzaj dostępnych usług 

(materialnych i 

niematerialnych) i działań 

wspierających 

(z podaniem ilości miejsc 

w skali roku) 

dostępność do usług, np. 

kryteria dopuszczające, 

odpłatności za usługę) 

sposób finansowania 

usług  

stopień wykorzystania 

usługi -  ilość odbiorców 

usług w skali roku 

sposób 

komunikacji i 

informowani

a 

mieszkańców 

(usługodawca 

– klient) 

współpraca z 

podmiotami 

zewnętrznym

i z opisem 

form 

współpracy 

(usługodawca 

– 

usługodawca) 

OBSZAR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ   

1. Warsztat 

Terapii 

Zajęciowej w 

Przewozie 

Budynek WTZ przystosowany 

jest dla osób z 

niepełnosprawnościami, z 

podjazdem dla osób jeżdżących 

na wózkach inwalidzkich. W 

budynku znajduje się kilka 

pracowni tematycznych i sala 

rehabilitacyjna. Na zewnątrz są 

dwa boiska treningowe, altanka 

i ogród. 

 

WTZ realizuje zadania z 

zakresu rehabilitacji 

społeczno-zawodowej 

osób niepełnosprawnych.  

Warsztat zapewnia 40 

miejsc dla uczestników. 

Funkcjonujące pracownie 

to: samoobsługi i czynności 

dnia codziennego, 

ceramiczna, plastyczna, 

krawiecka, informatyczna, 

umiejętności społecznych, 

rękodzieła artystycznego, 

umiejętności praktyczno-

zawodowych. 

Na potrzeby uczestników 

zatrudniony jest 

psycholog, który zapewnia 

im indywidualne wsparcie 

w sytuacjach 

problemowych oraz 

prowadzi trening 

kompetencji społecznych.  

Uczestnikiem Warsztatu 

może zostać osoba dorosła 

posiadająca w orzeczeniu 

Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności 

umiarkowany lub znaczny 

stopień 

niepełnosprawności i 

wskazania do terapii 

zajęciowej. Uczestnicy nie 

ponoszą opłat za 

uczestnictwo w warsztacie. 

Działalność Warsztatu jest 

finansowana z środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i 

Gminy Kozienice. 

100% Warsztatu korzysta 40 

uczestników, są to osoby z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

(z upośledzeniem 

umysłowym lub chorobą 

psychiczną), w tym 

2 jeżdżące na wózkach. 

 

strona 

Internetowa, 

serwis 

społecznościo

wy Facebook, 

telewizja 

lokalna 

współpraca z: 

Centrum 

Usług 

Społecznych – 

w zakresie 

niezbędnej 

pracy 

socjalnej 

uczestników; 

Powiatowym 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie – 

ustawowa 

współpraca z 

zakresu 

nadzoru 

merytoryczne

go i 

finansowego; 

Gminą 

Kozienice 

(WTZ jest 

jednostką 

organizacyjną 

Gminy) – 

pozyskiwanie 

funduszy 
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zewnętrznych 

na 

dofinansowa

nie 

działalności 

warsztatu; 

WTZ, ŚDS, 

DPS Regionu 

Radomskiego  

–imprezy 

integracyjne, 

wymiana 

doświadczeń; 

stowarzyszeni

e sportu osób 

niepełnospra

wnych „Start” 

– udział 

uczestników 

w 

olimpiadach 

sportowych; 

Kozienicki m 

Domem 

Kultury (CKA) 

– udział w 

warsztatach 

plastycznych, 

modelarstwo 

itp. 

2. Spółdzielnia 

Socjalna 

„Przystanek 

Kozienice” 

Siedziba Spółdzielni mieści się w 

budynku parterowym z 

bezpośrednim wejściem z 

ulicy.(brak schodów) 

Działalność Spółdzielni 

opiera się na reintegracji 

społecznej i zawodowej jej 

członków i pracowników. 

Prowadzi działalność 

gospodarczą, działalność 

społecznie-użyteczną w 

sferze zadań publicznych, 

działalność edukacyjno-

kulturalną oraz działalność 

społeczną na rzecz swoich 

Pracownikami spółdzielni 

w większości są osoby 

wykluczone społecznie, 

niepełnosprawne, 

długotrwale bezrobotne 

oraz korzystające z pomocy 

MGOPS 

Spółdzielnia prowadzi 

działalność gospodarczą. 

Ponadto otrzymała z 

Mazowieckiego Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii 

Społecznej jednorazową 

dotację na utworzenie 4 

miejsc pracy. 

  

Aktualnie Spółdzielnia 

zatrudnia 5 osób 

Prasa, 

telewizja,  

Współpraca z 

Gminą 

Kozienice – 

współzałożyci

elem 

Spółdzielni, 

Powiatowym 

Urzędem 

Pracy, 

Miejsko 

Gminnym 
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członków i pracowników 

oraz ich środowiska 

lokalnego oraz realizuje 

usługi społeczne w 

interesie ogólnym.  

Ośrodkiem 

Pomocy 

Społecznej 

oraz z 

Mazowieckim 

Ośrodkiem 

Wsparcia 

Ekonomii 

Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Tabela 25: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze przeciwdziałania bezrobocia  

lp. nazwa podmiotu 

dostępna 

infrastruktura 

(pod kątem osób 

o szczególnych 

potrzebach) 

rodzaj dostępnych usług 

(materialnych i 

niematerialnych) i działań 

wspierających 

 

dostępność do usług 

np. kryteria 

dopuszczające, 

odpłatności za usługę 

sposób finansowania usług  

stopień 

wykorzystania 

usługi -ilość 

odbiorców usług w 

skali roku 

sposób komunikacji 

i informowania 

mieszkańców 

(usługodawca – 

klient) 

współpraca z 

podmiotami 

zewnętrznymi z 

opisem form 

współpracy 

(usługodawca – 

usługodawca) 

OBSZAR PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU  

1. Powiatowy Urząd 

Pracy w Kozienicach 

Obiekt dostępny 

dla osób 

niepełnosprawnych  

Pośrednictwo pracy Z usługi pośrednictwa 

pracy może skorzystać 

każdy gdyż jest ono 

świadczone dla osób 

zarejestrowanych i 

niezarejestrowanych w 

powiatowym urzędzie 

pracy jako bezrobotny 

lub poszukujący pracy, w 

tym obywateli państw 

EOG, pracodawców 

krajowych oraz 

pracodawców z państw 

członkowskich Unii 

Europejskiej, państw 

Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

nienależących do Unii 

Europejskiej  

pośrednictwo pracy jest 

świadczone wszystkim 

zainteresowanym bezpłatnie 

1266 osób 

zarejestrowanych 

jako bezrobotne z 

terenu gminy 

Kozienice  

Strona 

internetowa 

Tablica ogłoszeń  

Bezpośredni 

kontakt z klientem 

doradcy 

zawodowego  

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Kozienicach 

Pracodawcy z 

powiatu 

kozienickiego  

  

Poradnictwo zawodowe Poradnictwa 

zawodowego jest 

dostępna zarówno dla 

osób zarejestrowanych 

w powiatowym urzędzie 

pracy, jak i w węższym 

zakresie dla osób 

niezarejestrowanych 

Poradnictwo zawodowe  

świadczone jest wszystkim 

zainteresowanym bezpłatnie 

647 porad 

indywidualnych dla 

560 osób 
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oraz pracodawców i ich 

pracowników. 

Dofinansowanie podjęcia 

działalności gospodarczej 

Dofinansowanie może 

otrzymać: bezrobotny, 

absolwent CIS, 

absolwent KIS, 

poszukujący pracy 

niepozostający w 

zatrudnieniu lub 

niewykonujący innej 

pracy zarobkowej 

opiekun osoby 

niepełnosprawnej, z 

wyłączeniem opiekunów 

osoby niepełnosprawnej 

pobierających 

świadczenie 

pielęgnacyjne lub 

specjalny zasiłek 

opiekuńczy na podstawie 

przepisów o 

świadczeniach 

rodzinnych, lub zasiłek 

dla opiekuna na 

podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów, 

zwany dalej 

„opiekunem". 

Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej, w tym na 

pokrycie kosztów pomocy 

prawnej, konsultacji i 

doradztwa związanych z 

podjęciem tej działalności, 

mogą być przyznane w 

wysokości nie wyższej niż 6-

krotność przeciętnego 

wynagrodzenia. 

35 

Prace interwencyjne  Skierowanie do podjęcia 

zatrudnienia w ramach 

prac interwencyjnych 

może otrzymać każda 

osoba bezrobotna 

zarejestrowana w 

powiatowym urzędzie 

pracy – zgodnie z 

indywidualnym planem 

działania. 

Fundusz Pracy  33 j.w. j.w. 
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  Roboty publiczne Skierowanie do podjęcia 

zatrudnienia w ramach 

robót publicznych może 

otrzymać każda osoba 

bezrobotna zgodnie z 

indywidualnym planem 

działania. Bezrobotni 

będący dłużnikami 

alimentacyjnymi mają 

pierwszeństwo przy 

zatrudnieniu w ramach 

robót publicznych 

j.w. 21 j.w. j.w. 

….  PODNOSZENIE 

KWALIFIKACJI: 

     

Staże  Na staż trwający do 6 

miesięcy może zostać 

skierowany każdy 

bezrobotny. Bezrobotny, 

który nie ukończył 30 

roku życia może zostać 

skierowany do odbycia 

stażu przez okres do 12 

miesięcy. 

Bezrobotnemu w okresie 

odbywania stażu przysługuje 

stypendium w 

wysokości 120% kwoty 

zasiłku dla bezrobotnych 

240 j.w. j.w. 

Przygotowanie zawodowe 

dorosłych  

 O skierowanie na 

przygotowanie 

zawodowe dorosłych 

może zwrócić się do 

powiatowego urzędu 

pracy każdy bezrobotny, 

a dodatkowo mogą to 

zrobić  także osoby, 

które:otrzymują 

świadczenie socjalne 

przysługujące na urlopie 

górniczym lub górniczy 

zasiłek socjalny, 

określone w odrębnych 

przepisach, uczestniczą 

w zajęciach w centrum 

integracji społecznej lub 

Podczas odbywania 

przygotowania zawodowego 

dorosłych uczestnikowi 

przysługuje stypendium w 

wysokości 120% kwoty 

zasiłku dla bezrobotnych 

146 j.w. j.w. 

https://kozienice.praca.gov.pl/-/184577-obowiazujace-stawki-kwoty-i-wskazniki
https://kozienice.praca.gov.pl/-/184577-obowiazujace-stawki-kwoty-i-wskazniki
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indywidualnym 

programie integracji, o 

którym mowa w 

przepisach o pomocy 

społecznej, są 

żołnierzami rezerwy, 

pobierają rentę 

szkoleniową, pobierają 

świadczenie 

szkoleniowe.  

Dofinansowanie studiów 

podyplomowych  

Z dofinansowania 

studiów podyplomowych 

może skorzystać 

zarejestrowana w 

urzędzie pracy: osoba 

bezrobotna, osoba 

poszukująca pracy, 

pracująca w wieku 45 lat 

i powyżej. 

Urząd pracy może 

sfinansować do 100% 

kosztów studiów 

podyplomowych, nie więcej 

jednak niż 300% 

przeciętnego 

wynagrodzenia.  

37 j.w. j.w. 

Pożyczka szkoleniowa Z dofinansowania 

studiów podyplomowych 

może skorzystać 

zarejestrowana w 

urzędzie pracy: osoba 

bezrobotna, osoba 

poszukująca pracy, 

pracująca w wieku 45 lat 

i powyżej. 

Pożyczka szkoleniowa jest to 

nieoprocentowana pożyczka 

udzielona przez powiatowy 

urząd pracy (starostę) z 

Funduszu Pracy na 

sfinansowanie kosztów 

szkolenia osobie 

bezrobotnej i poszukującej 

pracy,  

Nie realizowano w 

Gminie Kozienice 

j.w. j.w. 
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Tabela 26: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych  

lp.  nazwa 
podmiotu  

dostępna 
infrastruktura( pod 
kątem osób o 
szczególnych 
potrzebach) 

rodzaj dostępnych usług 
(materialnych i 
niematerialnych) i działań 
wspierających 

dostępność do usług, np. 
kryteria dopuszczające, 
wysokość odpłatności za 
usługę 

sposób finansowania usług  
stopień 
wykorzystania 
usługi – ilość 
odbiorców usług 
w skali roku 

sposób komunikacji i 
informowania 
mieszkańców 
(usługodawca – klient) 

współpraca z 
podmiotami 
zewnętrznymi z 
opisem form 
współpracy( 
usługodawca- 
usługodawca  

OBSZAR WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
1. Powiatowe 

Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Budynek przy ulicy 
Kochanowskiego 15,  
zatrudniony personel z 
odpowiednimi 
kwalifikacjami, 
Powiatowy Urząd Pracy 
Powiatowa Społeczna 
Rada do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych 
działająca przy Starości 
Kozienickim  
Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Kozienicach 
Dom Pomocy Społecznej 
im.Sł B.Matki Kazimiery 
Gruszczyńskiej w 
Kozienicach 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno Wychowawczy 
w Opactwie 
Centrum Usług 
Społecznych 

Szkolenia i warsztaty 
dostosowane do rodzaju 
niepełnosprawności, 
dofinansowywanie do 
barier osoby 
niepełnosprawnej, 
dofinansowywanie do 
sprzętu rehabilitacyjnego, 
środki pomocnicze i 
przedmioty ortopedyczne,  
Turnusy rehabilitacyjne, 
 

Wszystkie osoby 
posiadające aktualne 
orzeczenie o 
niepełnosprawności 

Środki PEFRON i EFS, 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  
Środki własne gminy 
Środki Ministra właściwego 
do spraw Zabezpieczenia 
Społecznego 
 

Brak danych  Portale 
społecznościowe 
Poczta 
Ulotki  
Tablice ogłoszeniowe 
Środki masowego 
przekazu 
 
 

CUS 
PCPR  
Urząd Miasta i 
Gminy 
Prywatni 
Przedsiębiorcy 
Służba zdrowia 
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Tabela 27: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze komunalnym i mieszkaniowym  

lp. 
nazwa 

podmiotu 

dostępna infrastruktura (pod 
kątem osób o szczególnych 

potrzebach) 

rodzaj dostępnych usług 
(materialnych i 

niematerialnych) i działań 
wspierających 

(z podaniem ilości miejsc 
w skali roku) 

dostępność do usług np. 
kryteria dopuszczające, 
odpłatności za usługę 

sposób finansowania 
usług  

stopień wykorzystania 
usługi -  ilość odbiorców 

usług w skali roku 

sposób 
komunikacji i 
informowani

a 
mieszkańców 
(usługodawca 

– klient) 

współpraca z 
podmiotami 

zewnętrznym
i z opisem 

form 
współpracy 

(usługodawca 
– 

usługodawca) 

OBSZAR KOMUNALNY I MIESZKANIOWY  
1. Gmina 

Kozienice 
nie dotyczy dodatek mieszkaniowy –  

 
w 2020 roku przyznano 
1619 dodatków 
mieszkaniowych; 
dodatek energetyczny – 
 w 2020 roku przyznano 
646 dodatków 
energetycznych. 

dla osób spełniających 
kryteria zgodne z ustawą z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o 
dodatkach 
mieszkaniowych; dodatek 
energetyczny przyznawany 
na podstawie 
Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 
grudnia 2001 r. w sprawie 
dodatków energetycznych.  

dodatki mieszkaniowy są 
zadaniem własnym gminy, 
natomiast dodatki 
energetyczne pokrywane z 
budżetu wojewody. 

w 2020 roku dodatki 
mieszkaniowe przyznane dla 
252 osób;  
dodatki energetyczne 
przyznane dla 84 osób; 

strona 
internetowa 
Urzędu, 
informacja 
osobista bądź 
telefoniczna  

współpraca z 
zarządcami 
lokali w 
zakresie 
ustanowioneg
o prawa do 
lokalu dla 
wnioskodawc
y oraz 
wysokości 
opłat za 
zajmowany 
lokal. 
współpraca z 
MUW w 
zakresie 
wysokości 
przyznanej 
dotacji na 
dodatek 
energetyczny. 

2. Zasób mieszkaniowy Gminy 
Kozienice na dzień 31.12.2020 r.  
wynosi ogółem 261 lokali 
mieszkalnych o łącznej 
powierzchni 10 224,73 m2. Z 
czego na terenie miasta Kozienice 
usytuowanych jest 178 lokali 
mieszkalnych a poza granicami 
miasta - 83 lokali. 

 

O rodzaju najmu (umowa 
najmu lub umowa najmu 
socjalnego)decyduje 
sytuacja materialna 
wnioskującego.  

Umowa najmu socjalnego:  
Gospodarstwo  
jednoosobowe: dochód nie 
może przekroczyć- 75% 
najniższej emerytury – 
900,00 brutto. 
Gospodarstwo  
wieloosobowe: dochód nie 
może przekroczyć- 50% 
najniższej emerytury – 
600,00 brutto. 
Umowa najmu: 

 Liczba lokali w 
mieszkaniowym zasobie 
gminy Kozienice nie 
zaspokaja wszystkich 
potrzeb mieszkańców. Na 
koniec 2020 roku na liście 
oczekujących na przydział 
lokalu mieszkalnego jest 25 
wniosków. 
  

Kontakt z 
pracownikami 
Wydziału 
Polityki 
Społecznej 
Urzędu 
Miejskiego w 
Kozienicach 

Współpraca z 
Zarządzaniem 
Mieniem 
Komunalnym 
Gminy 
Kozienice, 
Centrum 
Usług 
Społecznych 
w 
Kozienicach, 
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Gospodarstwo  
jednoosobowe: dochód nie 
może przekroczyć- 150% 
najniższej emerytury – 
1800,00 brutto. 
Gospodarstwo  
wieloosobowe: dochód nie 
może przekroczyć- 100% 
najniższej emerytury – 
1200,00 brutto. 
 
 

Społeczną 
Komisją 
Mieszkaniow
ą. 
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Tabela 28: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze kultury fizycznej i turystyki  

lp. 
nazwa 

podmiotu 

Dostępna infrastruktura 

(pod kątem osób o 

szczególnych potrzebach) 

Rodzaj dostępnych 

usług (materialnych i 

niematerialnych) i 

działań 

wspierających 

(z podaniem ilości 

miejsc w skali roku) 

Dostępność do usług 

np.kryteria 

dopuszczające, 

odpłatności za usługę 

Sposób 

finansowania 

usług  

Stopień wykorzystania 

usługi -  ilość 

odbiorców usług w 

skali roku 

Sposób komunikacji i informowania mieszkańców 

(usługodawca – klient) 

Współpraca z 

podmiotami 

zewnętrznymi z 

opisem form 

współpracy 

(usługodawca – 

usługodawca) 

Obszar kultury fizycznej i turystyki 

1. Kozienickie 

Centrum 

Rekreacji i 

Sportu 

Obiekty sportowe: kryta 

pływalnia „Delfin” (pow. 

użytkowa 5.245 m2)  z 

fitness clubem i centrum 

odnowy biologicznej oraz 

całoroczną zjeżdżalnią o 

długości 104 m  z 

elektronicznym pomiarem 

czasu (cały obiekt jest 

dostosowany do 

swobodnego ruchu osób 

niepełnosprawnych), hala 

sportowa o wymiarach 

24x48 m z trybunami na 

430 miejsc, stadion 

lekkoatletyczno -piłkarski 

(trybuny na 5 tys. miejsc) , 

boisko treningowe 

trawiaste, boisko do piłki 

plażowej, w sezonie 

zimowym  - lodowisko 

(900m2). Z obiektów 

sportowych mogą 

korzystać osoby 

niepełnosprawne. Ośrodek 

Rekreacji i Turystyki 

(położony nad jeziorem 

kozienickim) o pow.11,4 

ha jest miejscem 

ogólnodostępnym dla 

Usługi krytej pływalni 

„Delfin” - 

jednocześnie w hali 

basenowej może 

przebywać 270 osób, 

w skali roku z usług 

pływalni może 

skorzystać ok 1 mln 

osób, usługi fitness 

clubu – 

udostępnienie 

maszyn do ćwiczeń, 

trening personalny, 

zajęcia grupowe, 

jednocześnie z usług 

fitness clubu może 

skorzystać 60 osób – 

w ciągu roku z usług 

fitness clubu może 

skorzystać  ok. 20 tys. 

osób; Centrum 

odnowy biologicznej 

(sauna rodzinna,  

wypoczywalna z 

aromaterapią, 

caldarium z inhalacją 

solną, łaźnia fińska z 

koloroterapią, łaźnia 

parowa, sauna 

infrared, 

Odpłatność za usługi 

określona jest w 

cennikach obiektów, w 

których uwzględniono 

bilety ulgowe dla: dzieci 

od 3 do 7 lat, dzieci i 

młodzieży do 26 roku 

życia, emeryci i renciści, 

osoby niepełnosprawne z 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności. 

Zwolnieni z opłat są 

opiekunowie osób 

niepełnosprawnych 

wymagających stałej 

opieki, opiekunowie grup 

zorganizowanych. 

Bezpłatnie z obiektów 

sportowych korzystają 

organizacje i 

stowarzyszenia kultury 

fizycznej z terenu miasta i 

gminy Kozienice 

stosowane są ulgi w 

postaci:Kozienickiej Karty 

Mieszkańca tj. 10% rabatu 

na bilety wstępu na krytą 

pływalnię „Delfin”, fitness 

club, centrum odnowy 

biologicznej, lodowisko, 

Usługi 

finansowane są 

z budżetu gminy 

Kozienice 

Kryta pływalnia „Delfin” 

– 150 tys. osób; fitness 

club – 23 tys. osób; 

centrum odnowy 

biologicznej – 14 tys. 

osób; hala sportowa – 

40 tys. osób; stadion 

lekkoatletyczno – 

piłkarski – 10 tys.osób, 

boisko treningowe – 3 

tys. osób, lodowisko – 

18 tys. osób; pensjonat 

– 4 tys. osób, którym 

udzielono 12,3 tys. 

noclegów, domki 

kampingowe – 2,5 tys. 

osób, którym udzielono 

7, tys. noclegów, 

Camping nr 74 – 1,3 tys. 

osób, którym udzielono 

2,7 tys. noclegów.  

Liczba osób 

odwiedzających 

Ośrodek Rekreacji jest 

niemierzalna. Teren 

Ośrodka Rekreacji i 

Turystyki terenem 

otwartym, 

ogólnodostępnym, a 

Strona internetowa: www.kcris.pl informacje w 

lokalnych mediach (Kronika Kozienicka, Radio Plus 

Radom, Radio Eska Radom, Radio  

Impuls Puławy, Echo Dnia, strony internetowe: 

www.kozienice24.pl, 

www.tygodnikoko.pl, 

www.radom24.pl, 

www.echodnia.eu,www.twojradom.pl, 

www.deblinnews.pl ,  

Ponadto informacje o usługach znajdują się na 

ogólnopolskich stronach internetowych:  

www.nocowanie.pl  www.booking.com . całoroczne 

reklamy obiektów umieszczone są w internecie:  w 

Panoramie Firm, Confereo i Polskich Książkach 

Telefonicznych  

Systematycznie ulotki, plakaty foldery dostępne są na 

obiektach Centrum oraz w siedzibach instytucji na 

terenie Gminy. 

Drogą e – mailową do klubów sportowych w Polsce, 

urzędów gmin powiatu kozienickiego, szkół z terenu 

Kozienic wysyłane są informacje o aktualnych 

ofertach i promocjach. 

Enea 

Wytwarzanie SA 

-sponsoring 

organizowanych 

wydarzeń 

sportowych, 

Laktalis -

wsparcie 

rzeczowe 

podczas 

organizacji 

wydarzeń 

sportowych, 

Polska 

Federacja 

Campingu i 

Caravaningu – 

współpraca w 

zakresie 

promocji Gminy 

Kozienice 

Campingu Nr 

74. 

Kozienicki Dom 

Kultury im. 

Bogusława 

Klimczuka, 

sołectwa, 

szkoły, 

http://www.kcris.pl/
http://www.kozienice24.pl/
http://www.tygodnikoko.pl/
http://www.radom24.pl/
http://www.echodnia.eu/
http://www.twojradom.pl/
http://www.deblinnews.pl/
http://www.nocowanie.pl/
http://www.booking.com/
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mieszkańców i 

odwiedzających miasto 

gości. Teren Ośrodka, z 

wyłączeniem sal 

konferencyjnych, dostępny 

jest dla osób 

niepełnosprawnych. 

Ośrodek Rekreacji 

dysponuje: Pensjonatem z 

zapleczem 

astronomicznym, 

klimatyzowaną salą 

konferencyjną  na 100 

osób wyposażoną   

w sprzęt multimedialny, 

salą bankietową na 25 

osób, Zespołem domków 

kampingowych ze 112 

miejscami noclegowymi, 

Campingiem Nr 74 z 

pełnym węzłem 

sanitarnym; Obiektami 

rekreacyjnymi: trzy korty 

tenisowe, sauna, plaża   

i kąpielisko strzeżone z 

brodzikiem dla dzieci w 

sezonie letnim, 

wypożyczalnia sprzętu 

wodnego (kajaki, rowery 

wodne, leżaki), 

wypożyczalnia rowerów 

turystycznych), siłownia 

plenerowa –street 

workout, świetlica z 

pełnym wyposażeniem w 

sprzęt sportowy oraz 

rekreacyjny dla dzieci i 

młodzieży, mini plac zabaw 

dla dzieci, amfiteatrem z 

widownią dla 2822 

widzów.  

jednocześnie z usług 

centrum odnowy 

biologicznej może 

skorzystać 30 osób – 

w ciągu roku ok.20 

tys. osób; 

Usługi hali sportowej 

stadionu 

lekkoatletyczno – 

piłkarskiego, boiska 

treningowego – 

mecze, treningi, 

zawody sportowe; 

usługi lodowiska – w 

ciągu sezonu (XII-II) z 

usług może 

skorzystać ok.20 tys. 

osob 

Usługi noclegowe w 

pensjonacie – 42 

pokoje, 83 miejsca 

noclegowe – liczba 

miejsc w ciągu roku – 

28.835, usługi 

noclegowe w 

domkach 

kampingowych – 112 

miejsc noclegowych - 

liczba  miejsc w roku 

– 24.446; usługi 

noclegowe na 

Campingu nr 74 – 100 

miejsc – liczba miejsc 

w ciągu roku 15.300, 

usługi wypożyczalni 

sprzętu 

rekreacyjnego, usługi 

kortów tenisowych 

korty tenisowe, oraz na 

usługi wypożyczalni 

sprzętu wodnego. 

50% rabatu dla posiadaczy 

kozienickiej Karty 

Mieszkańca ze statusem 

Dużej Rodziny na bilety 

wstępu na krytą pływalnię 

„Delfin”, lodowisko oraz 

usługi wypożyczalni 

sprzętu wodnego. 

20% rabatu dla posiadaczy 

Kozienickiej Karty 

Mieszkańca ze statusem 

Dużej Rodziny na bilety 

wstępu do fitness clubu, 

centrum odnowy 

biologicznej i na korty 

tenisowe. 

Stosuje się również rabaty 

(10% i 20%) do karnetów 

na krytą pływalnię 

„Delfin”. 

Wstęp na organizowane 

wydarzenia sportowe jest 

bezpłatny. 

Honorowane są karty 

Benefit Systems, FitProfit. 

 

wstęp jest bezpłatny, 

możliwy przez całą 

dobę. W sezonie letnim 

przy sprzyjającej 

pogodzie Ośrodek 

Rekreacji i Turystyki jest 

miejscem wypoczynku 

nie tylko dla 

mieszkańców, ale 

również dla gości z 

okolicznych 

miejscowości i 

powiatów. Na terenie 

Ośrodka odbywa się 

szereg wydarzeń 

kulturalnych, 

sportowych, 

rekreacyjnych, w tym 

imprez masowych, w 

których uczestniczy po 

kilka tysięcy osób. 

 

       

 

organizacje i 

stowarzyszenia 

z terenu Gminy 

Kozienice – 

współpraca przy 

organizacji 

wydarzeń 

kulturalnych, 

sportowych, 

rekreacyjnych 

itp. 
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Tabela 29: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze systemu pieczy zastępczej   

lp.  nazwa podmiotu  dostępna 

infrastruktura( pod 

kątem osób o 

szczególnych 

potrzebach) 

rodzaj dostępnych 

usług (materialnych i 

niematerialnych) i 

działań 

wspierających( z 

podaniem ilości 

miejsc w skali roku) 

dostępność do 

usług, np.kryteria 

dopuszczające, 

odpłatności za 

usługę 

sposób 

finansowania 

usług 

 

stopień 

wykorzystania 

usługi – ilość 

odbiorców usług 

w skali roku 

sposób komunikacji i informowania 

mieszkańców (usługodawca – klient) 

współpraca z 

podmiotami 

zewnętrznymi z 

opisem form 

współpracy( 

usługodawca- 

usługodawca  

OBSZAR SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ  

1. Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Budynek przy ulicy 

Kochanowskiego 15, 

zapewniony dostęp 

dla os. o szczególnych 

potrzebach, 

zatrudniony personel z 

odpowiednimi 

kwalifikacjami 

Rodziny zawodowe, 

Niezawodowe 

Spokrewnione 

Placówka 

socjalizacyjna PANDA 

Rodzinny Dom 

Dziecka 

 

Na wniosek Sądu Środki własne 

Powiatu, Środki 

własne Gminy, 

Dotacje celowe z 

budżetu państwa, 

Środki finansowe 

pozyskiwane z 

samorządu 

wojewody, Środki 

pozyskiwane z 

Unii, Środki 

pozyskiwane od 

prywatnych osób 

lub organizacji 

pozarządowych 

 Strony internetowe 

Portale społecznościowe 

Poczta  

Koordynator pieczy zastępczej 

 

 

 

MOPS, Placówka 

Panda 

Współpraca z 

rodzinami  

Służba zdrowia 

Sądy 

Kuratorzy 

Asystenci rodzin 

 

 

2. Placówka 

Socjalizacyjna 

"PANDA" w 

Kozienicach 

Budynek posiada 

zapewniony dostęp 

dla os. o szczególnych 

potrzebach,dysonuje 

salą gimnastyczną 

wyposażoną w sprzęt 

siłowy, duży plac 

zabaw z wydzielonym 

miejscem do zajęć 

sportowych i do 

wypoczynku. 

Usługa całodobowej 

opieki i wychowania 

dzieci całkowicie lub 

częściowo 

pozbawionych opieki 

rodzicielskiej, dla 

których nie 

znaleziono rodzinnej 

opieki zastępczej. 

Na wniosek sądu. Środki własne 

Powiatu i środki w 

ramach zadań 

zleconych  

30 os. / 30 miejsc  Strony internetowe 

Portale społecznościowe 

Enea Wytwarzanie 

SA, 

MOPS, PCPR, 

Służba zdrowia 

Sądy 

Kuratorzy 

Asystenci rodzin 
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W obszarze usług społecznych na terenie gminy Kozienice funkcjonuje wiele 

podmiotów prywatnych, działających na zasadach komercyjnych. Zakres i zasady korzystania 

z usług świadczonych przez te podmioty określa samodzielnie dysponent usługi. W tym 

obszarze do kluczowych działalności w zakresie dostępności do usług społecznych należą 

prywatne gabinety lekarskie oraz gabinety rehabilitacji.  

Tabela 30: Usługi zdrowotne w Gminie Kozienice – prywatne gabinety i praktyki lekarskie 

lp. typ specjalizacji / usługa zdrowotna  ilość 

usługodawców 

prywatnych  

1. Specjalizacja neurologia 4 

2. Specjalizacja okulistyka 2 

3. Specjalizacja urologia 2 

4. Specjalizacja laryngologia 1 

5. Specjalizacja pediatria  9 

6. Specjalizacja dermatologia 1 

7. Specjalizacja kardiologia  1 

8. Specjalizacja interna 9 

9. Specjalizacja ortopedia  3 

10. Specjalizacja chirurgia 3 

11. Specjalizacja ginekologia 2 

12. Gabinety stomatologiczne  19 

13. Fizjoterapia  8 

14. Usługi pielęgniarskie 8 

Źródło: opracowanie własne Centrum Usług Społecznych w Kozienicach  

 

Na terenie gminy Kozienice działa również wiele organizacji pozarządowych aktywnie 

włączających się życie społeczne gminy. Organizacje przyjmują różną skalę i zakres 

działalności, od tych działających tylko i wyłącznie na rzecz swoich członków po organizacje 

świadczące usługi społeczne na rzecz mieszkańców, z wykorzystaniem środków zewnętrznych 

na ten cel. 
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Tabela 31: Zestawienie organizacji działających na terenie gminy Kozienice 

Lp. Nazwa i adres siedziby organizacji Zakres/skala działania 
organizacji 

Przedmiot działania organizacji 

1 Nadwiślański Klub Sportów Walki 
Wulkan w Kozienicach 
Hamernicka 13/17 
26-900 Kozienice 

kraj / w sensie wyjazdów na 
zawody sportowe oraz obozy 
sportowe/. 

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie 
karate i kickboxing. Dodatkowo szkolenia samoobrony. 

2 Stowarzyszenie „Klub Tenisa 
Stołowego Kozienice 
ul. Warszawska 22/34 
26-900 Kozienice 

Głównie Gmina i Powiat, ale 
też województwo 
Mazowieckie. 

Szkolenie z tenisa stołowego w pełnym zakresie tego 
rozumienia czyli: treningi indywidualne i grupowe, czynny 
udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu wojewódzkim, 
organizacja turniejów i obozów sportowych, warsztaty 
związane z tenisem stołowym. 

3 Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział w 
Kozienicach 
ul. Kopernika 8 lok. 31 
26-900 Kozienice  

Terenem działalności Oddziału 
jest powiat kozienicki. 

Celem statutowym PTTK jest działalność w zakresie 
kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. 
Celami statutowymi PTTK są również inne działania ze 
sfery zadań publicznych-  
 

4 Uczniowski Klub Sportowy JARUSIE 
PSP w Janikowie  
ul. Janików 1 
26-900 Kozienice 

Gmina Kozienice. Terenem 
działania Klubu jest rejon 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Janikowie. 

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 
sportowego uczniów o oparciu o możliwości obiektowe i 
sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i 
materialną rodziców i sympatyków Klubu. 
Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form 
aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do 
wieku, stopnia sprawności fizycznej i umysłowej. 
Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych 
na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza 
nim. 
Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w 
celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i 
umysłowej. 
Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 
Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych 
form współzawodnictwa sportowego. 
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości 
poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych 
klubu. 
Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych 
form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w 
postaci wędrowania indywidualnego i grupowego,  
organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz 
kolonii , obozów i zielonych szkół. 

5 UKS JEDYNKA PRZY PSP1 
ul. Kościuszki 1 
26 - 900 Kozienice 

Rzeczpospolita Polska, Unia 
Europejska. 

Prowadzenie zajęć oraz udział w rozgrywkach w mini 
siatkówce, piłce siatkowej dla dziewcząt  z terenu miasta i 
gminy. 

6 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
Muzycznej w Kozienicach Kanon 
ul. Warszawska 29 
26-900 Kozienice 

Powiat. Inspirowanie i organizowanie koncertów, warsztatów, 
festiwali muzyków różnych specjalności, propagowanie 
dorobku artystycznego uczniów szkoły muzycznej, 
organizowanie wyjazdów na festiwale, koncerty. 

7 Związek Weteranów  i Rezerwistów 
Wojska Polskiego im. mjr 
Dobrzańskiego „Hubal” 
Oddział w Kozienicach 
 
Siedziba Związku zawieszona. 
Adres do korespondencji: 
Sienkiewicz Jerzy 
Osiedle Skarpa 9/4 
26-900 Kozienice 

 Celem związku jest : 
Dobro Państwa Polskiego ,umacnianie jego integralności, 
suwerenności oraz sił obronnych. 
Obrona godności , honoru i dobrego imienia  żołnierza 
Wojska Polskiego. 
Kultywowanie chlubnych patriotycznych i 
demokratycznych tradycji Wojska Polskiego utworzonego 
na wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem jego 
udziału w wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej, 
umacnianiu siły obronnej państwa, w odbudowie kraju ze 
zniszczeń wojennych i  rozbudowie potencjału 
gospodarczego, nauki i kultury. 
Integrowanie żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku 
Wojska Polskiego, uczestników formacji partyzanckich, 
pogłębianie koleżeństwa i wzajemnego szacunku, 
pogłębianie współpracy regionalnej i między regionami, a 
także działanie na rzecz  integracji europejskiej i 
rozwijania kontaktów  międzyludzkich: 
Udział w organizowanych przez władze wojskowe i 
państwowe uroczystościach o charakterze patriotycznym; 
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Opieka i pomoc najbardziej potrzebującym wsparcia 
członkom Związku w miarę posiadanych możliwości 
Aktywowanie opinii społecznej do legalnego 
przeciwdziałania aktom wandalizmu dokonywanym 
wobec grobów poległych żołnierzy, a także niszczeniu 
pomników  i tablic pamiątkowych. 

8 Związek Inwalidów Wojennych  
Rzeczypospolitej Polskiej 
Oddział w Kozienicach 
Siedziba zawieszona możliwość 
kontaktu przez Polski Czerwony 
Krzyż Oddział Rejonowy w 
Kozienicach 
 

ZIW- RP jest organizacją 
ogólnopolską 
Oddział w Kozienicach podlega 
merytorycznie pod ZIW -RP 
Oddział Okręgowy w 
Warszawie 
ZIW -RP Oddział w Kozienicach 
działa na terenie miasta i 
gminy Kozienice oraz w 
powiecie kozienickim. 

Przedmiot działalności organizacji: 
Obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz członków ich rodzin, 
reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz członków Związku wobec władz 
państwowych, samorządowych, administracji rządowej, 
organizacji społecznych itp., 
popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi 
inwalidztwa wojennego i wojskowego powstałego w 
służbie Ojczyzny, 
działanie w celu zapewnienia członkom Związku 
społecznie uzasadnianych, zdrowych i godziwych 
warunków życia i egzystencji, 
usprawnianie różnych form opieki socjalnej i społecznej 
oraz rehabilitacji inwalidów. 

9 Związek Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych 
Koło w Kozienicach 
 
Adres siedziby – zawieszony 
 

Koło w Kozienicach działa na 
terenie miasta i gminy 
Kozienice (członkowie 
pochodzą również z powiatu 
kozienickiego). 

Działalność Związku ukierunkowana jest na: 
Kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla 
dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy 
środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów 
narodu i państwa  umacnianie solidarności kombatantów  
w kraju i za granicą. 
Reprezentowanie interesów swych członków wobec 
władz państwowych i samorządowych oraz instytucji i 
organizacji społecznych, obrona interesów i uprawnień 
kombatanckich, otaczanie opieką członków Związku , 
pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w 
zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych, obrona honoru 
członków Związku; 
Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej 
dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie 
wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i 
obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz 
opieki nad miejscami pamięci narodowej. 

10 POLSKI CZERWONY KRZYŻ 
ODDZIAŁ REJONOWY W 
KOZIENICACH 
Polski Czerwony Krzyż – organizacja 
ogólnopolska – członek 
Międzynarodowej Federacji 
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca ,jest 
częścią składową 
Międzynarodowego Ruchu 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca. 
Polski Czerwony Krzyż Oddział 
Rejonowy w Kozienicach obecnie 
ma siedzibę przy ul. Kopernika 8 
lokal nr 30 telefon 48 332-93-90 

Zakres działalności Oddziału 
Rejonowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w 
Kozienicach – miasto i gmina 
Kozienice. 

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża  jest zapobieganie 
cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich 
okolicznościach i w każdym czasie przy zachowaniu 
bezstronności oraz jakiejkolwiek dyskryminacji, a 
zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do 
grupy etnicznej, pochodzenia społecznego ,rasy, płci, 
języka lub poglądów politycznych. 
Dla osiągnięcia tego celu Polski Czerwony Krzyż w 
szczególności: 
Wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i 
cywilna służbę zdrowia, zgodnie z postanowieniem 
Konwencji genewskich z 1049 r. i protokołów  
dodatkowych z 1977 i 2005 r. oraz prowadzi działalność  
humanitarna na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych: 
Upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa 
humanitarnego konfliktów zbrojnych i współpracuje z 
władzami publicznymi w trosce o zapewnienie jego 
poszanowania; 
Prowadzi – na zlecenie państwa – Krajowe Biuro 
Informacji określone przepisami Konwencji genewskich; 
Upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca: 
Wykonuje  zadania humanitarne wynikające z uchwał 
organów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca; 
Prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców 
krwi; 
Niesie pomoc ofiarom i poszkodowanym w klęskach 
żywiołowych i katastrofach w kraju ,a także za granicą, 
oraz przygotowuje społeczeństwo do właściwych 
zachowań w przypadku ich wystąpienia;  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ojczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rehabilitacja_medyczna
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Działa na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, prowadzi 
szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej 
pomocy; 
Prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z 
pomocy społecznej 
Prowadzi działalność w dziedzinie ochrony i promocji 
zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom 
społecznym oraz prowadzi działania w zakresie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem pomocy  
i działań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych i upowszechniania zasad bezpiecznych 
zachowań ; 
Działa na rzecz odtwarzania więzi rodzinnych zerwanych 
w wyniku konfliktów zbrojnych , klęsk żywiołowych i 
migracji; 
Prowadzi działalność wychowawczą i wypoczynkową na 
rzecz dzieci i młodzieży, wspiera i upowszechnia kulturę 
fizyczną, sport, turystykę, krajoznawstwo i rekreację 
również dla seniorów; 
Pozyskuje, szkoli i organizuje personel i wolontariat  
niezbędny do realizacji zadań PCK 
Prowadzi działalność i współpracuje  z organizacjami 
pozarządowymi w kraju i za granicą , wspomagając 
rozwój społeczności lokalnych; 
Realizuje inne zadania zgodne z celem PCK, a w 
szczególności zlecone przez organy administracji 
publicznej 

11 Kozienicki Klub Siatkówki 
ul. Bohaterów Studzianek 30 
26-900 Kozienice 

Teren działalności Klubu opiera 
się na Kozienicach, lecz bardzo 
często wychodzimy poza 
granice miasta i działamy na 
terenie całej Polski. 

Celem Klubu jest upowszechnianie, propagowanie, 
organizowanie i stwarzanie warunków dla krzewienie 
kultury fizycznej oraz rozwoju dla różnych dziedzin sportu 
w szczególności: 
- rozwój różnych dyscyplin oraz stałe podnoszenie ich 
poziomu sportowego 
- organizacja masowych imprez sportowych, 
rekreacyjnych oraz turystycznych 
- dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej 
 
Kozienicki Klub Siatkówki jest organizacją sportową, 
wielosekcyjną, która może przystępować do związków i 
innych stowarzyszeń. Zajmuje się organizowaniem i 
upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Działa 
zgodnie z ustawą "Prawo o stowarzyszeniach " oraz 
statutem Klubu. 
 
Skutkami naszej działalności są: 
- poprawa zdrowia dzieci i młodzieży 
- zapewnienie prawidłowej postawy i równomiernego 
rozwoju fizycznego, 
- wpajanie prawidłowych nawyków higieniczno – 
zdrowotnych, 
- wzrost sprawności fizycznej młodzieży oraz zawodników 
klubu 
- nauka i podnoszenie umiejętności siatkarskich 
- przygotowanie młodzieży do udziału w zawodach 
- rywalizacja i podnoszenie wyników sportowych  
- wychowanie poprzez sport 
- nauka rywalizacji w duchu „fair play”, 
- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych  
- odciąganie od uzależnień, 
- odciąganie od przywiązania do urządzeń mobilnych 
- promowanie Miasta i Gminy 
- promocja ziemi kozienickiej przy okazji udziału w 
różnych zawodów i imprez sportowych. 

12 MUKS JOKER Kozienice Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Kozienicach 
ul. Konarskiego 4 
26-900 Kozienice 

Rozgrywki pod patronatem 
wojewódzkiego związku 
sportowego – rozgrywki w lidze 
mazowieckiej; turnieje 
towarzyskie na terenie kraju. 

Szkolenie młodzieży ( dziewczęta) w piłce siatkowej, 
ogólny rozwój młodzieży, integracja środowiska, udział w 
rozgrywkach sportowych na terenie województwa i kraju. 

13 POLSKIE STOWARZYSZENIE 
DIABETYKÓW 
Oddział Powiatowy Kozienice 

Teren działania: miasto i gmina 
Kozienice. 

Celem Stowarzyszenia jest: działanie na rzecz poprawy 
sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób 
chorych na cukrzycę;  inspirowanie zmian w systemie 
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Adres siedziby - zawieszony prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu 
do leczenia i rehabilitacji;  działanie na rzecz promocji 
zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;  
reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i 
osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i 
samorządowych; 
Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród 
chorych, jak i całego społeczeństwa; wspieranie 
prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie 
diabetologii; udzielanie różnorodnej pomocy, w tym 
pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich 
diabetyków;  działanie na rzecz integracji środowiska 
diabetyków. 

14 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH  
KOŁO TERENOWE W KOZIENICACH 
 
Adres siedziby – zawieszony 

 Celem Związku jest zrzeszanie osób niewidomych i 
słabowidzących, podejmowanie działań  w celu ich 
społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, 
wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, 
zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej 
i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw 
obywatelskich oraz wspieranie rodzin osób niewidomych 
i słabowidzących. 

15 Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją 
Wzroku i ich Rodzin 
ul. Piaskowa 9/12 
26-900 Kozienice  
(jest to adres do korespondencji , 
ponieważ chwilowo nie mamy 
żadnego lokalu) 

Teren działania stowarzyszenia 
jest obszar Rzeczpospolitej 
Polski. 

Zrzeszamy osoby niewidome i niedowidzące ze 
znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem 
niepełnosprawności z tytułu wzroku. 
Celem naszym jest, zwiększenie aktywności życiowej i 
zaradności osobistej osób niewidomych i słabo 
widzących. 
Organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w 
rozwiązywaniu problemów życiowych. 
Organizowanie szkoleń z rehabilitacji podstawowej. 
Organizowanie różnych form działalności kulturalnej  a 
także sportu, turystyki rekreacji oraz czynnego 
wypoczynku  osób z dysfunkcją wzroku i ich rodzin. 
Integracja z podobnymi organizacjami  na terenie 
naszego kraju. 

16 Miejsko-Gminny Klub Sportów 
Obronnych "Hamer" Kozienice 
ul. Nowy Świat 24 
26-900 Kozienice 

Zawodnicy i trenerzy 
zamieszkują na terenie całego 
kraju. 

Szkolenie zawodników i udział w rywalizacji w zakresie 
strzelectwa sportowego zgodnie z licencja klubową PZSS. 

17 Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy "Czwórka" Kozienice 
ul. Nowy Świat 24 
26-900 Kozienice 

zasięg: młodzież 
z terenu powiatu kozienickiego 

Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
w postaci szkolenia sportowego, organizacji 
zawodów sportowych oraz działalności turystycznej. 
 

18 Kozienicki Klub Motorowy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/64 
26-900 Kozienice 

 Stowarzyszenie miłośników wyścigów motocyklowych i 
Motorsportu bierzemy udział w zawodach mistrzostw 
Polski i pucharu Polski ,także prowadzimy szkolenia dla 
dzieci i dorosłych. 

19 Sportowy Klub Pływacki „DELFIN”  
ul. Głowaczowska 41 
26-900 Kozienice 

Gmina. Szkolenie w pływaniu. 

20 Miejsko-Gminny Uczniowski Klub 
Sportowy „KOZIENICE” 
ul. Nowy Świat 8A/1 
26-900 Kozienice 

Gmina. Szkolenie w piłce koszykowej (dziewczęta). 

21 Klub Piłkarski Stanisławice 
adres stowarzyszenia: 
Stanisławice 94 
26-900 Kozienice 
adres korespondencyjny: 
Stanisławice 190 
26-900 Kozienice 

Zakres naszej działalności 
obejmuje ościenne powiaty tj. 
obszar dawnego województwa 
radomskiego. 

Stowarzyszenie nasze czyli klub piłkarski zajmuje się 
organizacją rozgrywek piłkarskich i szkoleniem dwóch 
naszych drużyn tj. drużyny seniorów i drużyny juniorskiej 
z rocznika 2003. 

22 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
„Sami Sobie” 
Przewóz 2a 
26-900 Kozienice 

Gmina. Celami Stowarzyszenia są: 
profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i 
dorosłych, 
działalność charytatywna na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin przyczyniająca się do 
pokonywania ich trudności życiowych, 
pogłębianie wrażliwości i świadomości społecznej 
odnośnie funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 
pobudzanie społeczeństwa do działań na rzecz poprawy 
sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, 
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działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń 
uniemożliwiających niepełnosprawnym udział w życiu 
społecznym i gospodarczym, 
informowanie środowiska osób niepełnosprawnych o 
przysługujących im prawach i możliwościach mających na 
celu poprawę funkcjonowania społecznego, 
integrowanie osób niepełnosprawnych z różnymi 
środowiskami, 
działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych, 
upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i 
krajoznawstwa osób niepełnosprawnych, 
podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na 
rzecz ludzi starszych, aktywizujących tę grupę, 
wspieranie i propagowanie integracji 
międzypokoleniowej 
aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży, osób  
niepełnosprawnych w budowaniu wspólnej przestrzeni 
do realizacji pasji i talentów,  
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin w 
szczególności osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, 
osób uzależnionych, seniorów. 

23 Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Kozienickiej 
ul. Jana Kochanowskiego 22 
26-900 Kozienice 

Terenem działania 
Towarzystwa jest miasto i 
gmina Kozienice oraz obszar 
Powiatu Kozienickiego. 

Celem Towarzystwa jest działanie mające na celu 
budzenie lokalnego patriotyzmu oraz wszechstronny 
rozwój miasta i gminy Kozienice, w szczególności w 
zakresie kultury duchowej i materialnej oraz 
kultywowania tradycji regionalnych. 

24 Klub Sportowy "ENERGIA" 
Kozienice 
ul. Sportowa 3 
26-900 Kozienice 

Klub Sportowy działa na 
terenie miasta i gminy 
Kozienice, obejmuje również 
powiat kozienicki. Ponadto 
drużyny biorą udział 
w rozgrywkach prowadzonych 
na terenie powiatu 
kozienickiego, województwa 
mazowieckiego oraz udział w 
rozgrywkach ogólnopolskich.  

Działalność Klubu obejmuje upowszechnianie kultury 
fizycznej poprzez popularyzację walorów rekreacji 
ruchowej i organizację zajęć treningowych, poprawę 
sprawności fizycznej i zdrowia. Klub prowadzi szkolenia 
sportowe w dwóch sekcjach: piłka nożna oraz 
kolarstwo. Grupa docelowa: dorośli, młodzież (2007-
2004) i dzieci (2008 – 2015). 

25 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" 
ul. Głowaczowska 48 
26-900 Kozienice 

Zakres działania organizacji - na 
terenie całego kraju. 

Organizacja zajmuje się szkoleniem dzieci, młodzieży i 
dorosłych z zakresu lekkiej atletyki, działa na rzecz 
mieszkańców gminy Kozienice. 

26 Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 
Kozienickiej 
ul. Kochanowskiego 28 
26-900 Kozienice 

cały kraj Prowadzimy szkolenia dotyczące Edukacji Finansowej na 
rzecz mieszkańców wsi. 
Uczestniczymy w koncertach, festynach i festiwalach dla 
Seniorów na terenie całego kraju, działamy na rzecz 
mieszkańców, gości miast. Organizujemy Ogólnopolski 
Przegląd Piosenki Biesiadnej dla Seniorów z Polski. 

27 Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota 
Jesień” Kozienice  
Siedziba będzie mieściła się przy ul 
Skłodowskiej / obecnie Ośrodek 
Pomocy Społecznej / w 
Kozienicach.  

Działalność Stowarzyszenie 
prowadzi na terenie całego 
kraju. 

Prowadzi działalność na rzecz ludzi starszych poprzez 
organizowanie wypoczynku, spotkań kulturalno – 
oświatowych. 
Działa na rzecz promocji regionu i podtrzymywania 
tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

28 UKS AQUATOR  Z SIEDZIBĄ PRZY 
PSP NR 1 W KOZIENICACH, 
ul. Kościuszki 1 
26-900 KOZIENICE 

Kraj. Szkolenie sportowe w pływaniu, nauka i doskonalenia 
pływania na rzecz dzieci , młodzieży i dorosłych. 

29 Kozienickie Stowarzyszenie Tenisa, 
ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice 

Terenem działalności klubu, 
zgodnie ze statutem, jest 
obszar całego kraju. 

Główne cele klubu to: 
- Popularyzacja tenisa,  

- Organizowanie szkolenia dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych.  

 Klub realizuje swoje plany poprzez m.in.: 
- Prowadzenie szkolenia tenisowego dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, 
- Organizowanie imprez sportowych w skali masowej i 
wyczynowej.  
 
 

Źródło: Urząd Miejski w Kozienicach  
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2.4.Aktywność obywatelska 
 

Zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów tworzy kapitał społeczny danej 

wspólnoty samorządowej. Wynika on z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów 

postępowania sprzyjających kreatywności oraz wzmacniających wolę współpracy  

i porozumienia mieszkańców na rzecz osiągania wspólnych celów. Jednym z przyjętych 

wskaźników kapitału społecznego jest aktywność obywatelska w trakcie wyborów 

samorządowych. Analizując dane Państwowej  Komisji Wyborczej dotyczące wyborów 

samorządowych 2018 roku do Rady Miasta w trzech okręgach wyborczych Gminy Kozienice 

frekwencja mieszkańców przekraczała 50% , tj.: okręg 1 – 59,13 %, okręg 2 – 59,32 %, okręg  

3 – 56,61 %. Okręgi 1 i 2 skupiają terytorialnie obszar miasta i sołectwo Aleksandrówka, okręg 

3 – obszary wiejskie gminy. Warto podkreślić, iż na siedem zarejestrowanych komitetów 

wyborczych trzy stanowiły komitety partii politycznych, natomiast aż cztery to komitety 

lokalne: KW Wyborców „Rozwój i Bezpieczeństwo Ziemi Kozienickiej”, KW Wyborców Forum 

Ziemi Kozienickiej, KW Wyborców „Kozienice.2018”, KW Wyborców „Kozienicka Inicjatywa 

Samorządowa Piotra Kozłowskiego”.   

Gmina Kozienice prowadzi aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Występując jako osoba prawna jest również jednym z założycieli działającej w Gminie 

Spółdzielni Socjalnej Przystanek Kozienice. 

Organizacje pozarządowe są III sektorem działającym na rzecz wspólnoty 

samorządowej. Zrzeszają najaktywniejszych mieszkańców oraz integrują i aktywizują lokalną 

społeczność lub grupy mieszkańców na rzecz, których działają. Skutecznie uzupełniają 

działania samorządu podejmowane w obszarze polityki społecznej. Dokumentem 

wyznaczającym cele i zadania współpracy jest przyjmowany rok rocznie uchwałą Rady 

Miejskiej w Kozienicach Program współpracy Gminy Kozienice z organizacjami 

pozarządowymi. Realizacja współpracy z organizacjami pozarządowymi przybiera następujące 

formy: 

1. finansową, polegającą na zlecaniu przez Gminę realizacji zadań w formie: powierzenia 

wykonywania zadań publicznych lub wspierania realizacji zadań wraz z udzieleniem 

dotacji na finansowanie ich realizacji, 

2. pozafinansową, polegającą na: 

− inicjowaniu przez organizacje pozarządowe zadań publicznych, 

− przekazywaniu organizacjom pozarządowym informacji o realizacji zadań 

publicznych oraz ogłaszanych konkursach i sposobach ich rozstrzygnięć,  

− konsultowaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych projektu 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

− udostępnianiu infrastruktury publicznej celem organizacji przez organizacje 

pozarządowe wydarzeń kulturalnych i sportowych,  

− obejmowaniu honorowym patronatem zadania i wydarzenia realizowane przez 

organizacje pozarządowe. 
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Fakt, iż Program współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi 

przyjmowany jest na dany rok budżetowy sprawia, że jest on instrumentem stosunkowo 

elastycznym i pozwala na sprawne dostosowanie jego zakresu do zmieniających się potrzeb  

i oczekiwań organizacji. Przed podjęciem uchwały o przyjęciu programu przez Radę Miejską  

w Kozienicach, projekt programu poddawany jest konsultacjom społecznym. Od roku 2018 do 

2021 żadna z organizacji nie uczestniczyła w konsultacjach. 

Zgodnie z ostatnim dostępnym sprawozdaniem z realizacji programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 gmina Kozienice ogłaszała otwarte konkursy na 

realizacje zadań publicznych w następujących obszarach: 

− w zakresie pomocy społecznej – 180 000,00 zł, 

− w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 175 000,00 zł, 

− w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 950 000,00 zł, 

− w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 50 000,00 zł, 

− w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 

320 000,00 zł z czego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 6000,00 zł.  

Obszar pomocy społecznej obejmował realizację następujących zadań: 

Zadanie. Działania na rzecz aktywizacji społecznej i ruchowej seniorów. W tym obszarze 
współpracowano z następującymi organizacjami pozarządowymi: 

- Stowarzyszenie Klub seniora „Radosna Jesień” – prowadzenie zajęć usprawniających  
i promujących aktywność fizyczną, organizacja wyjazdów turystycznych i wzmacniających 
aktywność kulturalną, organizacja spotkań międzypokoleniowych z przedszkolakami, 
uczestniczenie w zajęciach poprawiających sprawność manualną,   

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kozienicach – 
wyjazdy dla seniorów turystyczno – krajobrazowe,  

- Polski Czerwony Krzyż – turnusy wczasów dla seniorów nad Jeziorem Kozienickim, 
organizowanie spotkań m.in. z psychologiem,  przedstawicielami policji,  

- Fundacja Hospicjum „Razem możemy więcej” – organizacja zajęć w ramach klubów seniora 

- Stowarzyszenie Klub seniora „Złota Jesień” – organizacja wyjazdów wypoczynkowych dla 
seniorów  

  

Zadanie. Zmniejszanie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych. W tym obszarze współpracowano z następującymi organizacjami 
pozarządowymi: 

- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin SAMI SOBIE – m.in. 
prowadzenie wydarzeń podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie 
niepełnosprawności, prowadzenie działań w zakresie aktywnej integracji osób 
niepełnosprawnych, prowadzenie grupy samopomocowej dla niesłyszących,   

- Polski Związek Niewidomych Koło w Kozienicach – m.in. organizowanie wycieczki 
krajoznawczej, szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku oraz ich opiekunów,  
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- Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i ich Rodzin w Kozienicach – m.in. organizacja 
wyjazdu turystycznego dla osób niepełnosprawnych wzrokowo i ich rodzin    

 

Zadanie. Bank usług środowiskowych „Złota Rączka”. W tym obszarze współpracowano  
z następującymi organizacjami pozarządowymi: 

- Fundacja Hospicjum „Razem możemy więcej” – świadczenie bezpłatnych usług „Złotej 
Rączki” na rzecz seniorów  

 

Zadanie. Teleopieka – opaska telemedyczna. W tym obszarze współpracowano  
z następującymi organizacjami pozarządowymi: 

- Fundacja Hospicjum „Razem możemy więcej” – pilotaż usługi telemedycznej dla seniorów.   
 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia współpraca z organizacjami pozarządowymi 

obejmuje następujące działania, m.in.: organizowanie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży  

z upośledzeniem umysłowym,  promowanie pierwszej pomocy medycznej, organizację 

warsztatów konkursów, konferencji promujących zdrowy tryb życia, organizację punktu 

informacyjno – konsultacyjnego pn. Trzeźwi w społeczności, prowadzenie warsztatów 

terapeutycznych w zakresie profilaktyki uzależnień, promocji krwiodawstwa, realizacji 

programów profilaktyki nowotworu piersi. W ramach programy współpracy realizowano 

również działania na rzecz osób przewlekle chorych, w tym: organizowano wizyty domowe 

wykfalifikowanego personelu medycznego u osób przewlekle chorych, podejmowano 

działania edukacyjne w zakresie opieki nad chorym dostarczano sprzęt rehabilitacyjnych do 

domu pacjenta, organizowano transport medyczny chorych, zlecano usługi opieki 

krótkoterminalnej. 

Do grona organizacji angażujących się w działania w zakresie promocji zdrowia zaliczyć 

możemy: Fundację Hospicjum „Razem możemy więcej”, Hospicjum Kozienickie im. Sł. B. Matki 

Kazimiery Gruszczyńskiej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich CISZA 

w Kozienicach, Fundacje Energia, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich 

Rodzin SAMI SOBIE.      

Ze wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej najczęściej 

korzystają organizacje działające w formule uczniowskich klubów sportowych, zrzeszające 

dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe wokół różnych dyscyplin sportowych, tj. 

− Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE” – ok. 60 osób, dyscyplina lekkoatletyka i tenis 

stołowy,  

− Sportowy Klub Pływacki „DELFIN” – ok. 90 osób, organizacja trzech grup pływackich: 

sekcji sportowej, sekcji nauki pływania oraz przedszkola pływackiego, 

− Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR” – ok. 48 osób, dyscyplina pływanie, 

− Miejsko – Gminny Uczniowski Klub Sportowy „KOZIENICE” – ok. 30 osób, dyscyplina 

koszykówka, 

− Nadwiślański Klub Sportów Walki „WULKAN” – ok. 53 osoby, sztuki walki, 
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− Stowarzyszenie „Klub Tenisa Stołowego Kozienice” – ok. 30 osób, dyscyplina tenis 

stołowy, 

− Ludowy Klub Sportowy „MAGAWAT” Świerże Górne – ok. 45 osób, dyscyplina piłka 

nożna,  

− Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JOKER” Kozienice – ok. 30 osób, dyscyplina 

piłka siatkowa,  

− Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” – ok. 60 osób, dyscyplina piłka siatkowa, 

− Kozienicki Klub Siatkówki – ok. 70 osób, dyscyplina piłka siatkowa, 

− Klub Piłkarski „STANISŁAWICE” – ok. 50 osób, dyscyplina piłka nożna,  

− Klub Sportowy „ENERGIA” Kozienice  – ok. 550 osób, dyscyplina piłka nożna  

i kolarstwo, 

− Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice – dyscyplina lekkoatletyka, 

− Kozienicki Klub Motorowy – ok. 10 osób, wydarzenia motorowe, 

− Klub Sportowy STALKER TEAM – dyscyplina kickboxing, 

− Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Kajakarstwa – ok. 30 osób, dyscyplina 

kajakarstwo, 

− Miejsko – Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozienicach – ok. 140 os., 

dyscyplina strzelnicowo sportowe,  

− Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CZWÓRKA” Kozienice – ok. 20 osób, 

dyscyplina strzelectwo sportowe,  

− Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” Kozienice – ok. 20 zawodników, dyscyplina 

akrobatyka sportowa i gimnastyka,  

− Kozienickie Stowarzyszenie Tenisa – ok. 20 osób, dyscyplina tenis ziemny. 

Wymienione wyżej organizacje w ramach otrzymanej dotacji na prowadzenie szkolenia 

utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich udział w ogólnopolskim 

systemie współzawodnictwa sportowego podejmowały się organizacji działań tj.: zajęcia 

sportowe, wyjazdy / obozy treningowe, finansowały udział w zawodach. Dodatkowo w ramach 

zadania skierowanego na organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla dzieci  

i młodzieży organizacje działające na rzecz promocji sportu i kultury fizycznej korzystały ze 

wsparcia umożliwiającego organizację wydarzeń sportowych na terenie Gminy Kozienice. Ze 

środków tych korzystały poza wymienionymi wyżej organizacjami również i stowarzyszenia 

działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Sami Sobie” organizowało Spartakiadę Osób 

Niepełnosprawnych, w której udział wzięło ponad 100 osób niepełnosprawnych wraz z 30 

opiekunami. Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych START 

organizowało na terenie Gminy Kozienice dwa wydarzenia: Ogólnopolski Miting 

Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych oraz Spartakiadę Sportowo – Rekreacyjną Osób 

Niepełnosprawnych. 

W ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane były 

również działania promujące aktywny wypoczynek i rekreację, będące ofertą dla mieszkańców 

gminy, tj. rajdy turystyczne, obozy harcerskie, spływy kajakowe, wycieczki krajoznawcze. 
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Kolejnym więziotwórczym obszarem aktywności organizacji pozarządowych jest 

działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Korzystające ze wsparcia organizacje organizowały plenery, wydarzenia, festiwale, biesiady, 

wydarzenia artystyczne mające otwarty i bezpłatny charakter, stanowiące uzupełniającą do 

samorządowej instytucji kultury ofertę kulturalną w gminie. Wydarzenia spotykały się z dużym 

zainteresowaniem, co jest najlepszym dowodem na to, iż oferta organizacji pozarządowych 

jest zgodna z potrzebami mieszkańców, np. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej 

organizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej skupił ok. 700 uczestników, 

Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” – 

ok. 300 uczestników. Dodatkowo w ramach pozyskiwanych środków organizacje finansowały 

zajęcia kulturalne, prowadziły zespoły, chóry, wydawały publikacje. 

Obszary i zakresu działań podlejące wsparciu w roku 2019 pokazują skalę i zakres 

obowiązujących w gminie trendów współpracy samorządu w organizacjami pozarządowymi. 

W istocie program rok rocznie nie ulega drastycznym zmianom i oferowane wsparcie stanowi 

dla organizacji pozarządowych podstawę do realizowanych na rzecz społeczności lokalnej 

działań. Organizacje, poza realizacją zadań publicznych, praktycznie nie korzystają z innych 

źródeł wspierających finasowanie ich zdolności instytucjonalnych i działalności statutowej.  

W praktyce, oferta społeczna organizacji pozarządowych dzięki wsparciu finansowemu ze 

środków publicznych stanowi istotne uzupełnienie oferty  świadczonej przez samorząd i jego 

jednostki organizacyjne. Stanowi to bardzo ważny aspekt aktywizacji społecznej mieszkańców. 

Poziom uczestniczenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ofercie programu sprawia, iż 

realizacja Programu współpracy jest ważnym narzędziem koordynacji i rozwijania usług 

społecznych na terenie Gminy Kozienice. 

Innym ważnym instrumentem wspierającym aktywizację społeczną mieszkańców  

i rozwój inicjatyw obywatelskich jest fundusz sołecki, dedykowany mieszkańcom obszarów 

wiejskich gminy. 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego i jest wykorzystywanym 

narzędziem przez Gminę Kozienice od 2015 roku. Fundusz stanowią środki finansowe 

wyodrębnione w budżecie gminy, zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć 

służących poprawie warunków ich życia. O sposobie wykorzystania funduszu w danym 

sołectwie decyduje zebranie wiejskie czyli mieszkańcy danego sołectwa.  

Tabela 32: Wysokość funduszu sołeckiego w Gminie Kozienice   

rok 2018 2019 2020 2021 

zł 916 218,00 924 893,00 1 029 176,00 1 129 123,00 
Źródło: dane Urząd Miejski w Kozienicach  

 

   Sposób wydatkowania środków funduszu sołeckiego, jak i w przypadku każdych 

środków publicznych, podlega specjalnym zasadom i regułom. Z analizy wydatków w podziale 

na sołectwa w latach 2018 – 2021 wynika, iż w znacznej większości środki te wykorzystywane 

są na poprawę stanu infrastruktury drogowej, ciągów pieszych i przestrzeni publicznych na 

terenie sołectwa.  Kolejną grupą wydatków są wydatki na infrastrukturę społeczną, tj. place 
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zabaw, świetlice,  miejsca spotkań mieszkańców. Ostatnią grupę stanowią inicjatywy miękkie, 

tj. wydarzenia lokalne, spotkania itp. Mimo realizacji funduszu sołeckiego i jego pozytywnego 

wpływu na poprawę stanu infrastruktury i jakości życia mieszkańców instrument ten nie 

wpływa znacząco na zaangażowanie społeczne mieszkańców. Fakt ten ilustruje zestawienie 

pokazujące frekwencję na zebraniach sołeckich względem liczby mieszkańców poszczególnych 

sołectw. Również sołtysi w trakcie prowadzonych rozmów, jako liderzy lokalni zwracają uwagę 

na problem niedostatecznego zaangażowania mieszkańców w sprawy własnej miejscowości. 

sołectwo  miejscowości  liczba mieszkańców / liczba uczestników zebrań 
sołeckich 

2018 2019 2020 
Aleksandrówka  Aleksandrówka 1020/33 1013/26 1011/18 
Brzeźnica Brzeźnica  340/21 337/20 331/19 
Chinów  Chinów, Cztery 

Kopce 
461/27 473/31 488/17 

Dąbrówki Dąbrówki 205/8 203/17 209/17 
Holendry 
Kozienickie 

Holendry 
Kozienickie  

285/17 293/8 289/14 

Holendry 
Kuźmińskie 

Holendry 
Kuźmińskie 

128/9 128/9 127/4 

Holendry 
Piotrkowskie  

Holendry 
Piotrkowskie 

174/19 172/19 166/16 

Janików  Janików  590/15 589/23 570/19 
Janików Folwark Janików 

Folwark 
98/10 101/11 100/10 

Janów  Janów  535/52 566/18 599/23 
Kępa Bielańska Kępa Bielańska 43/9 45/9 43/8 
Kępa 
Wólczyńska  

Kępa 
Wólczyńska 

57/11 53/11 50/7 

Kępeczki Kępeczki 98/14 101/16 102/15 
Kociołki Kociołki  351/14 365/14 367/23 
Kuźmy Kuźmy 44/12 46/10 44/7 
Łaszówka  Łaszówka, 

Selwanówka  
72/9 71/9 69/1 

Łuczynów  Łuczynów  840/26 849/12 845/9 
Majdany  Majdany 158/12 153/7 156/17 
Nowa Wieś Nowa Wieś 502/52 495/30 481/20 
Nowiny Nowiny  530/26 534/17 537/19 
Opatkowice  Opatkowice  128/9 125/8 125/13 
Piotrkowice Piotrkowice 184/10 182/15 180/16 
Przewóz Przewóz, 

Cudów, 
Wymysłów 

199/10 210/15 204/12 

Psary Psary 282/14 291/10 291/13 
Ruda Ruda 219/23 225/25 230/13 
Ryczywół Ryczywół  668/26 663/27 644/15 
Samwodzie Samwodzie 240/15 243/15 243/12 
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Stanisławice Stanisławice 1045/19 1043/17 1036/31 
Staszów Staszów 142/7 139/10 138/10 
Śmietanki Śmietanki 384/30 386/30 401/17 
Świerże Górne Świerże Górne 1398/32 1370/32 1314/39 
Wilczkowice 
Górne 

Wilczkowice 
Górne  

106/17 106/19 108/19 

Wola 
Chodkowska  

Wola 
Chodkowska  

400/27 399/25 408/21 

Wójtostwo  Wójtostwo  157/12 154/13 158/12 
Wólka 
Tyrzyńska 

Wólka 
Tyrzyńska 

216/20 210/11 207/10 

Wólka 
Tyrzyńska B 

Wólka 
Tyrzyńska B 

138/17 137/8 131/8 

    

Zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne powinny wzmacniać ogłaszane przez 

samorząd konsultacje społeczne. Poza konsultacjami programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi Gmina Kozienice w latach 2019 – 2021 zapraszała mieszkańców do 

wypowiedzenia się następujących kwestiach: 

− ankieta dotycząca badania na zapotrzebowanie mieszkańców na ofertę mieszkaniową  

- Mieszkanie + , 

− ankieta dotycząca zieleni publicznej – Zieleni Moc,  

− ankieta dotycząca kierunków rozwoju miasta Kozienice, 

− ankieta na wybór projektu muralu,  

− ankieta dotycząca badania w zakresie lokalnych potrzeb zdrowotnych, 

Wszystkie ogłoszenia dotyczące konsultacji społecznych są ogłaszane w BIP Gminy Kozienice 

oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kozienicach. O ile w ogłaszanych 

konsultacjach projektów dokumentów, tj. uchwał, nie uczestniczył nikt to zainteresowanie 

ogłaszanymi ankietami było stosunkowo wysokie.    

Mieszkańcy Gminy Kozienice podejmują samodzielnie aktywność społeczną i inicjatywy 

oddolne. Skala zjawiska nie jest może zadowalająca ale wskazuje na dobre praktyki i potencjał 

społeczny mieszkańców. Przykłady dobrych praktyk są następujące: 

− I LO w Kozienicach – Młodzieżowy Klub Wolontariatu – młodzież zaangażowana  

w klubie włącza się do akcji społecznych i inicjatyw na rzecz osób starszych  

i niesamodzielnych, tj. nagrywanie audiobooków, zbiórki, robienie świątecznych 

upominków; 

− Koła Gospodyń Wiejskich – zrzeszające przede wszystkim kobiety mieszkające na 

obszarach wiejskich na rzecz podejmowania działań lokalnych, na rzecz własnych 

społeczności, 

− Ochotnicze Straże Pożarne – zrzeszające przede wszystkim mężczyzn, w mniejszym 

zakresie młodzież,  straże angażują się z rozwój społeczny miejscowości, na terenie 

których działają oraz często są dysponentami infrastruktury społecznej  w danej 

miejscowości, 
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− grupy wsparcia – tu przede wszystkim te powoływane przez działające stowarzyszenia, 

tj. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin SAMI SOBIE , 

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Cisza, 

− wolontariat dorosłych – organizowany przez Stowarzyszenie „Hospicjum im. Sł. B. 

Matki Kazimiery Gruszczyńskiej” – wolontariat skupiony wokół osób przewlekle 

chorych i niesamodzielnych, pomaga w organizacji opieki, towarzyszenia osobie 

chorej, transporcie osoby chorej, 

− kluby – Klub Seniora „Złota Jesień”,, Klub Seniora  „Radosna Jesień” – działające na 

rzecz seniorów, sprzyjają integracji oraz wpływają na zwiększanie udziału seniorów  

w życiu społecznym gminy, 

− samopomoc sąsiedzka – szczególnie widoczna w czasie pandemii COVID-19 na 

obszarach wiejskich – polegająca na umiejętności organizacji wybranych środowisk na 

rzecz opieki i pomocy osobom potrzebującym w formie, np. robienia zakupów, 

utrzymywania kontaktu z osobą samotną będącego elementem kontroli jest stanu 

zdrowia i samopoczucia, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.   

 

2.5 Analiza stanu infrastruktury społecznej 

  

Szczegółowa analiza sposobu świadczenia usług społecznych odnosi się również do 

oceny stanu infrastruktury udostępnianej mieszkańcom gminy Kozienice. Przeprowadzona 

diagnoza wskazuje na dobry stan zaplecza infrastrukturalnego i troskę o zapewnienie 

dostępności osobom o szczególnych potrzebach do bazy kulturalnej, zdrowotnej, sportowej. 

Ze względu na kompaktowy charakter miasta, mieszkańcy Kozienic mają lepszy dostęp do bazy 

i infrastruktury. Stosunkowo duża liczba miejscowości gminy oraz jej powierzchnia powoduje, 

iż w naturalny sposób następuje koncentracja usług w terenie miasta stanowiącego 

jednocześnie centrum powiatu. Zatem obszary wiejskie gminy warto doposażać  

w infrastrukturę wspomagającą rozwój usług i oferty społecznej dedykowanej seniorom oraz 

dzieciom i młodzieży. W mieście Kozienice brakuje infrastruktury stwarzającej warunki na 

realizację oddolnych inicjatyw mieszkańców i rozwijanie aktywności społecznej, np. 

przestrzeni udostępnianych organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym  

i kategorialnym, np. młodzieży. 

Odpowiedzią na wzrost dostępności mieszkańców i likwidowanie barier 

przestrzennych jest funkcjonowanie na terenie miasta transportu lokalnego, finansowanego 

przez samorząd lokalnych, tzw. Metrobusa. Od 2021 roku rozszerzono ofertę na tereny 

wiejskie, uruchamiając cztery nowe linie miasto – obszary wiejskie – miasto. 

Dodatkowo, omawiając infrastrukturę społeczną należy wspomnieć o dostępności 

cyfrowej samorządu. Gmina Kozienice prowadzi serwis internetowy pod adresem 

www.kozienice.pl. Strona internetowa gminy jest przystosowana dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Może być używana na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, 

mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki). Serwis wyposażony jest  

w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, niekorzystające  

http://www.kozienice.pl/
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z technologii asystujących (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, oprawa graficzna 

serwisu oparta jest na stylach). Nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić 

w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem aplikacjami 

użytkowników. 

 

Analiza stanu infrastruktury społecznej gminy Kozienice przedstawia się następująco:  
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Lp. Rodzaj infrastruktury 
Wielkość 

infrastruktury 
Zasięg oddziaływania Lokalizacja 

Wpływ na rozwój 

przestrzenny: 

wpływ na 

zagospodarowanie 

przestrzenne i 

funkcjonalność 

przestrzeni 

(TAK/NIE) 

Wpływ 

rozwój 

gospodarczy: 

wpływ na 

jakość i 

warunki 

życia, 

kształtowanie 

układów 

osadniczych 

w gminie 

(TAK/NIE) 

Wpływ na rozwój 

przyrodniczy: 

określenie 

pozytywnego lub 

negatywnego 

wpływu na 

środowisko 

przyrodnicze 

(POZYTYWNY 

/NEGATYWNY) 

Wpływ na 

rozwój 

społeczny: 

wpływ na 

aktywizacje 

społeczności, 

kształtowanie 

tożsamości 

lokalnej i 

więzi 

(TAK/NIE) 

Oświata i wychowanie  

1 Przedszkola 
6 obiektów 

640 miejsc 
gminny 

Kozienice (5 przedszkoli) 

ul. Kopernika 11 

ul. Żeromskiego 3 

ul. Głowaczowska 45 

ul. Konstytucji 3 Maja 4 

ul. Bat. Chłopskie 11 

Miejscowości w gminie: 

Świerże Górne (1 przedszkole) 

TAK TAK POZYTYWNY TAK 

2 Oddziały przedszkolne w szkołach 
8 obiektów 

340 miejsc 

 

gminny 

Kozienice: 

ul. Kościuszki 1 

ul. Nowy Świat 24 

Miejscowości w gminie: 

Brzeżnica 9 

Janików 1 

Ryczywół ul. Warszawska 20 

Stanisławice 94 

Wola Chodkowska 28 

Wólka Tyrzyńska 21 

TAK TAK POZYTYWNY TAK 

3 Szkoły podstawowe 11 obiektów 

8-klasowe 
gminny 

Kozienice: 

ul. Kościuszki 1 

ul. Głowaczowska 33 

ul. Konarskiego 4  

TAK TAK POZYTYWNY TAK 
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ul. Nowy Świat 24 

Miejscowości w gminie: 

Brzeżnica 9 

Janików 1 

Ryczywół ul. Warszawska 20 

Stanisławice 94 

Świerże Górne 25a 

Wola Chodkowska 28 

Wólka Tyrzyńska 21 

4 Szkoła muzyczna I stopnia 1 obiekt 

130 miejsc 
gminny Kozienice, ul Warszawska 29 TAK TAK POZYTYWNY TAK 

5 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „gród 

Jordanowski 

1 obiekt 

510 miejsc 
gminny Kozienice, ul Kochanowskiego 

1 
TAK TAK POZYTYWNY TAK 

Upowszechniania kultury i sztyki  

 

1 

Budynek Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach,  

ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice z 

wyposażeniem. W tym pod kątem 

oferowanych usług: 

- parter: sala wystawowa, sala na 

rogu, punkt informacji, kasy Kina 

KDK; 

I piętro: sala zajęć indywidualnych, sala 

dydaktyczna, sala teatralna,, sala 

muzyczna, sala sztuk plastycznych, sala 

taneczna, sala koncertowo-kinowa na 

356 miejsc siedzących oraz foyer. 

Powierzchnia budynku 

użytkowana przez 

Kozienicki Dom Kultury 

im. Bogusława 

Klimczuka to: 5457,9 

m2 

od lokalnego po 

ogólnopolski 

Budynek Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach, 

ul. Warszawska 29, 26-900 

Kozienice 

TAK TAK  POZYTYWNY TAK 

Ochrona zdrowia  

1. 
 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej 
 

Wieloobiektowy, 

dostosowany do 

potrzeb prowadzonej 

działalności 

powiatowy ul. Wł. Sikorskiego10 
26-900 Kozienice 

TAK TAK POZYTYWNY - 
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 SPZOZ „Przychodnie Kozienickie” 
- POZ 
- GABINET ZABIEGOWY 
- PORADNIE SPECJALISTYCZNE: 
    - neurologiczna 
     - dermatologiczna 
     - ginekologiczna 
    -PUNKT POBRAŃ 

Obiekt, dostosowany 

do potrzeb 

prowadzonej 

działalności  

powiatowy  ul. Warszawska 55 
26-900 Kozienice 

- TAK POZYTYWNY - 

 SPZOZ „Przychodnie Kozienickie” 
- POZ 
- GABINET ZABIEGOWY 
- PORADNIE SPECJALISTYCZNE: 
    - neurologiczna 
     - okulistyczna 
     - ginekologiczna 
     - logopedyczna 
      - chorób płuc 
      - zdrowia psychicznego 
       - alergologiczna 
- PUNKT POBRAŃ 
- REHABILITACJA 
- PRACOWNIA RTG 

Obiekt, dostosowany 

do potrzeb 

prowadzonej 

działalności 

powiatowy ul .Sienkiewicza 28 
26-900 Kozienice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- TAK POZYTYWNY - 

 Przychodnia NFZ „Millenium”  
 

Obiekt, dostosowany 

do potrzeb 

prowadzonej 

działalności 

powiatowy 26-900 Kozienice, 
ul. Radomska 11 
 

- TAK POZYTYWNY - 

 Przychodnia NFZ „Millenium” 
 

Obiekt, dostosowany 

do potrzeb 

prowadzonej 

działalności 

powiatowy ul. Kopernika 15/2 
26-900 Kozienice 

- TAK POZYTYWNY - 

 Przychodnia NFZ „Familia” 
 

Obiekt, dostosowany 

do potrzeb 

prowadzonej 

działalności 

powiatowy ul. Rodzinna 24 
26-900 Kozienice 

- TAK POZYTYWNY - 

 Przychodnia NFZ „ANIMED” 
 

Obiekt, dostosowany 

do potrzeb 

prowadzonej 

działalności 

powiatowy ul. Lubelska 40 
26-900 Kozienice 

- TAK POZYTYWNY - 
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 Przychodnia NFZ „MERITUM” 
 

Obiekt, dostosowany 

do potrzeb 

prowadzonej 

działalności 

powiatowy Świerże Górne 55 
26-900 Kozienice 

- TAK POZYTYWNY - 

 REHA – COMPLEX 
- PORADNIA I ODDZIAŁ REHABILITACJI -  

Obiekt, dostosowany 

do potrzeb 

prowadzonej 

działalności 

powiatowy ul. Lubelska 69B, 

26-900 Kozienice 

- TAK POZYTYWNY - 

Kultura fizyczna, sport i turystyka 

 

1 

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu  1)Pływalnia Delfin       

2)stadion 

lekkoatletyczno-

piłkarski,              ,3) hala 

sportowa 

pełnowymiarowa, 

4)lodowisko sztuczne,   

5)boisko trawiaste 

piłkarskie, 

Powierzchnia razem 

około 10ha 

od lokalnego po 

krajowy  

Miasto Kozienice TAK TAK POZYTYWNY TAK 

Bezpieczeństwo i prawo  

1 Sąd Rejonowy w Kozienicach Obiekt dostosowany 

do potrzeb 

prowadzonej 

działalności , własność 

skarb państwa  

powiatowy  Kozienice ul. Konstytucji 3-go 

Maja 22 

- Tak - - 
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2 Komenda Powiatowa Policji                    w 

Kozienicach 

Obiekt dostosowany 

do potrzeb 

prowadzonej 

działalności, własność 

skarb państwa  

powiatowy Kozienice ul. Radomska 1 - Tak - - 

3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Kozienicach 

Obiekt dostosowany 

do potrzeb 

prowadzonej 

działalności, własność 

skarb państwa 

powiatowy Kozienice ul. Nowy Świat 3 - Tak POZYTYWNY - 

4 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Brzeźnicy 

Strażnica własność 

OSP 

lokalny Brzeźnica 61 - Tak POZYTYWNY TAK 

5 Ochotnicza Straż Pożarna  

 w Kozienicach 

Strażnica własność 

OSP 

lokalny Kozienice ul. Nowy Świat 3A - Tak POZYTYWNY TAK 

6 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Nowej Wsi 

Strażnica własność 

OSP 

lokalny Nowa Wieś 90 - Tak POZYTYWNY TAK 

7 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Samwodziu 

Strażnica własność 

OSP 

lokalny Samwodzie 16A - Tak POZYTYWNY TAK 

8 Ochotnicza Straż Pożarna 

 w Stanisławicach 

Strażnica własność 

OSP 

lokalny Stanisławice 52 - Tak POZYTYWNY TAK 

9 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Ryczywole 

Strażnica własność 

OSP 

lokalny Ryczywół ul Długa 9B - Tak POZYTYWNY TAK 

10 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Woli Chodkowskiej 

Strażnica własność 

OSP 

lokalny Wola Chodkowska 34B - Tak POZYTYWNY TAK 

11 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Świerżach Górnych 

Strażnica własność 

OSP 

lokalny Świerże Górne 59A - Tak POZYTYWNY TAK 

Organizacje społeczne  

1 Stowarzyszenie „Hospicjum im. Sł. B. 

Matki Kazimiery Gruszczyńskiej” 

Stowarzyszenie 

korzysta z 

pomieszczeń parafii, 

lokalny ul. Jana Kochanowskiego 2, 26-

900 Kozienice 

- tak  tak 
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jednocześnie usługi 

świadczone są w 

miejscu zamieszkania 

2 Fundacja Hospicjum Razem Możemy 

Więcej 

Lokal wyjmowany do 

potrzeb prowadzonej 

działalności  

lokalny, regionalny ul. Okólna 18,  

08-530 Dęblin 

- tak  tak 

3 Polski Czerwony Krzyż Zaplecze lokalowe przy 

parafii 

krajowy Ul. Mikołaja Kopernika 8/30,  

26-900 Kozienice 

- tak  tak 

4 Spółdzielnia Socjalna „Przystanek 

Kozienice” 

Lokal w centrum 

miasta, stanowiący 

własność komunalną 

lokalny Ul. Warszawska 4/7, 26-900 

Kozienice 

- tak  tak 

5 Stowarzyszenie na Rzecz Osób   z 

dysfunkcją wzroku i ich rodzin  

Wykorzystywanie 

pomieszczeń będących 

własnością gminy  

lokalny - - tak  tak 

6 Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i ich Rodzin SAMI 

SOBIE 

Wykorzystywanie 

pomieszczeń 

należących do WTZ 

lokalny Przewóz 2 

26-900 Kozienice 

- tak  tak 

7 Polski Związek Niewidomych Wykorzystywanie 

pomieszczeń będących 

własnością gminy 

lokalny  - tak  tak 

8 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 

„Cisza” 

 

Wykorzystywanie 

pomieszczeń będących 

własnością gminy 

lokalny ul. Kopernika 8 

26-900 Kozienice 

-   tak 

Handel i gastronomia oraz usługi komercyjne  

1  

 

 

 

 

Lokale zgodnie z 

uwarunkowaniami 

poszczególnych 

działalności, w ilości, 

szt.:  

 

w zależności od 

zakresu prowadzonej 

działalności  

- TAK TAK - - 



69 
 

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG w tym 

liczba wpisów wg rodzaju działalności 

gospodarczej oraz sekcji PKD: 

- handel 

- gastronomia i działalność związana z 

zakwaterowaniem 

- transport i gospodarka magazynowa 

- opieka zdrowotna  

- budownictwo  

- informacja i komunikacja  

- działalność finansowa i ubezpieczenia  

- działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości  

- działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna  

- działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność 

wspierająca 

- edukacja 

- działalność związana z kulturą i 

rozrywką 

- pozostała działalność usługowa  

- działalność związana z rolnictwem, 

leśnictwem  

- przetwórstwo  produkcja – odpady  

 

1435 

334 

 

39 

 

93 

126 

273 

52 

34 

19 

 

141 

 

 

40 

38 

9 

 

97 

 

8 

 

132 

Wypoczynek i rekreacja 

1 Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu 1)Ośrodek Sportu i 

Rekreacji- około 12ha,     

2)Punkt Widokowy 

Kępeczki około 1,5ha,         

lokalny, krajowy, 

międzynarodowy 

1) Miasto Kozienice 

2) Sołectwo Kępeczki 

3) Sołectwo Psary 

TAK TAK POZYTYWNY TAK 
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3)Zalew Janików 

powierzchnia 2,5 ha 

Kult religijny  

1. Kościoły  9 obiektów  gminny Kozienice 

-Parafia św. Krzyża  

-Kościół św. Józefa 

-Parafia św. Rodziny, 

Miejscowości w gminie 

Świerże górne 

Ryczywół 

Janików  

Brzeźnica 

Stanisławice 

Piotrkowice 

TAK  TAK  NIE DOTYCZY  TAK 

2. Świadkowie Jehowy Zbór Kozienice gminny Sala Królestwa 

Ul. Miodowa Kozienice 

TAK TAK NIE DOTYCZY  TAK 

3. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór Kozienice gminny Ul. Lubelska 9 

Kozienice 

TAK TAK NIE DOTYCZY TAK 

Źródło: Opracowanie własne Centrum Usług Społecznych w Kozienicach  
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2.6 Potrzeby mieszkańców w zakresie świadczenia usług społecznych 
 

Badając potrzeby i problemy mieszkańców Gminy Kozienice przeprowadzono analizę 

metodą ilościową techniką ankiety CAWI a następnie pogłębiono ją badaniami jakościowymi 

z wykorzystaniem technik: zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) oraz indywidualnych 

wywiadów telefonicznych (TDI).  

Badanie ankietowe CAWI jest technika zbierania informacji w formie elektronicznej. 

Badanie objęło swym zasięgiem teren całej gminy Kozienice. Respondenci badania 

ankietowego reprezentowani byli przez mieszkańców miasta Kozienice oraz należących do 

gminy terenów wiejskich. Badanie ankietowe podzielono na cztery formularze skierowane do 

różnych grup mieszkańców: dzieci i młodzieży, osób dorosłych w wieku pozwalającym na 

aktywność zawodową, seniorów oraz nauczycieli. Łącznie w ramach badania analizie poddano 

633 ankiety. Wnioski z przeprowadzonej analizy ilościowej zebrano w następujące obszary 

problemowe: 

1. Znajomość instytucji, organizacji i podmiotów świadczących usługi społeczne na 

terenie Gminy Kozienice. 

 

Biorący udział w badaniu mieszkańcy, niezależnie od grupy kategorialnej znają większość 

instytucji i organizacji, które na terenie gminy Kozienice świadczą usługi społeczne. Z diagnozy 

wynika, iż najlepszą znajomością instytucji wykazują się seniorzy. Odpowiedzi tej grupy 

respondentów, nie są uzależnione od formy organizacyjnej czy zakresu świadczonych usług.  

Z rozkładu udzielonych odpowiedzi w pozostałych ankietach wynika, iż mniej znane są 

mieszkańcom instytucje skoncentrowane na świadczeniu usług na rzecz wąskiej grupy 

odbiorców, tj. seniorów i osób niepełnosprawnych, np.: 

Tabela 33: Znajomość podmiotów świadczących usługi społeczne działających na terenie 

gminy Kozienice  

grupa mieszkańców instytucje, które uzyskały najmniej wskazań 

nauczyciele Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie,  

Spółdzielnia Socjalna „Przystanek Kozienice”,  

Stowarzyszenie Klubu „Radosna Jesień w Kozienicach”, Stowarzyszenie „Hospicjum im. Sł.B. Matki 

Kazimiery Gruszczyńskiej”, 

dorośli mieszkańcy gminy 

Kozienice 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie,  

Stowarzyszenie Klubu „Radosna Jesień” w Kozienicach,  

Stowarzyszenie „Hospicjum im. Sł.B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej” 

uczniowie Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie,  

Spółdzielnia Socjalna „Przystanek Kozienice”,  

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Cisza” w Kozienicach. 

Źródło: Raport z badań ilościowych i jakościowych potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Kozienice, Kozienice 2021  
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Stopień znajomości danej instytucji świadczy o wiedzy jaką dysponują respondenci  

w zakresie zadań jakie dana instytucje realizuje, jej oferty i możliwości zaspokojenia potrzeb. 

Zakres usług świadczonych przez instytucje tj. Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie, 

Stowarzyszenie Klubu „Radosna Jesień w Kozienicach”, Stowarzyszenie „Hospicjum im. Sł. B. 

Matki Kazimiery Gruszczyńskiej” dedykowany jest wąskiej grupie odbiorców znajdujących się 

w specjalnej sytuacji życiowej, jednak  niska znajomość tychże instytucji szczególnie w grupie 

osób dorosłych świadczy o ich niskiej wiedzy na temat możliwości zaspokajania potrzeb 

społecznych w obszarze, w których te instytucje pracują. Pozyskanie wiedzy na temat już 

funkcjonującej oferty instytucji pozwoli na jej lepsze wykorzystanie w lokalnym środowisku. 

Mimo niskiej rozpoznawalności samych instytucji świadczonych usługi społeczne  

w zakresie kultury i sportu biorący udział w badaniu seniorzy wskazali, iż korzystają z usług 

tego typu. Do usług, z oferty których seniorzy korzystają najczęściej zaliczyć można: 

− kino dla seniora – 42,31 % seniorów często korzysta z tej usługi,  

− wydarzenia rekreacyjne nad Jeziorem Kozienickim, rajdy rowerowe – 42,30 % 

seniorów często korzysta z tej usługi,  

− imprezy masowe, festyny, wydarzenia artystyczne ogólnodostępne na terenie miasta 

– 50,00 % seniorów korzysta z tej usługi. 

Udzielone odpowiedzi wskazują jednocześnie, iż na terenie gminy Kozinice świadczone są 

usługi dostępne dla seniorów, wykazujące się dużym potencjałem, bowiem ich poziom 

wykorzystania nie jest wysoki a dostępność praktycznie nieograniczona. Usługami tymi są: 

pływalnia, centrum odnowy biologicznej   33,85 % seniorów nie 

korzysta z usługi 

oferta „Kino dla seniora”  42,31% seniorów nie 

korzysta z usługi  

wyjazdy do teatrów w ramach „Teatralnych podróży” 69,23 % seniorów nie 

korzysta z usługi 

działania profilaktyczne, kursy pierwszej pomocy organizowane 

przez Polski Czerwony Krzyż   

76,93 % seniorów nie 

korzysta z usługi 

programy profilaktyki zdrowia oferowane przez placówki opieki 

zdrowotnej   

57,68 % seniorów nie 

korzysta z usługi 

Źródło: Raport z badań ilościowych i jakościowych potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Kozienice, Kozienice 2021 

 

2. Potrzeby i problemy dzieci i młodzieży. 

 

W ocenie badanych nauczycieli obszary problemowe związane z rozwojem dzieci  

i młodzieży, które wymagają pilnego rozwiązania na terenie Gminy Kozienice to:  
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− wsparcie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki: przeciwdziałanie uzależnieniom, np. 

nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, uzależnienie od komputera, 

uzależnienie od gier komputerowych – aż 83,43 % badanych wskazało ten problem 

jako istotny,  

− rozwój oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży, m.in. w zakresie: zwiększenia dostępu 

do wydarzeń i oferty kulturalnej, tj. koncerty, przeglądy, festiwale, kino, teatr, 

zwiększenia oferty spędzania czasu wolnego w formie: klubów, warsztatów, spotkań, 

odczytów, prezentacji, wystaw - aż 78,76 % badanych wskazało ten problem jako 

istotny,  

− pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

przeciwdziałania przemocy w szkole - aż 75,91 % badanych wskazało ten problem jako 

istotny,  

− pomoc dzieciom i młodzieży w m.in. zakresie: rozwoju kompetencji społecznych, 

współpracy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, problemów wieku dorastania, 

profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych, zwieszania zaangażowania z życia społeczne 

gminy, specjalistycznej pomocy np. prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, 

poprawy organizacji świetlic szkolnych – 68,51 % badanych wskazało ten problem jako 

istotny.   

Tabela 34:  Potrzeby i problemy dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę Kozienice 

problemy społeczne dotykające dzieci i młodzież odpowiedzi nauczycieli odpowiedzi młodzieży 

- brak pieniędzy na własne wydatki  7,4% 19,00 % 

- przemoc domowa  

- przemoc w szkole  

- przemoc w Internecie  

13% 

5,6% 

- 

12,1 % 

19,00 % 

19,00 % 

- spożywanie alkoholu  

- palenie papierosów  

- spożywanie narkotyków, dopalaczy   

5,6% 

13,0% 

9,3% 

44,8 % (łącznie) 

-uzależnienie od telefonu  87,0% 43,1 % 

-uzależnienie od gier komputerowych 87,0% 31,00 % 

- nadmierne obciążenie pracą w szkole (dużo zadań domowych, dodatkowych 

zajęć w szkole)  

5,6% 60,3 % 

- niepełnosprawność/ długotrwała choroba dziecka  

- niepełnosprawność/ długotrwała choroba w rodzinie  

1,9% 

0,0% 

5,2 % (łącznie) 

 

- ubóstwo   - 6,9 % 

- niepełna rodzina  46,3% 19,0% 

- brak zrozumienia ze strony rodziców  29,6% 43,1% 

- złe relacje z nauczycielami  1,9% 24,1% 
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- kłopoty w kontaktach z rówieśnikami  37,0% 44,8 % 

- nuda, brak możliwości spędzania czasu wolnego w ciekawy sposób  42,6% 44,8 % 

- brak pracy rodziców / opiekunów  - 8,6 % 

Źródło: Raport z badań ilościowych i jakościowych potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Kozienice, Kozienice 2021 

Dorośli mieszkańcy gminy Kozienice w taki sposób postrzegają najważniejsze problemy 

społeczne dotykające dzieci i młodzież mieszkające w gminie Kozienice:  

− brak wsparcia, zainteresowania ze strony rodziców - 39,8% udzielonych odpowiedzi,  

− niewystarczające formy spędzania czasu wolnego - 38,9% udzielonych odpowiedzi,  

− przemoc szkolna - 36,5% udzielonych odpowiedzi,  

− brak autorytetów - 33,2% udzielonych odpowiedzi,  

− uzależnienia - 32,8% udzielonych odpowiedzi, 

− demoralizacja - 22,5% udzielonych odpowiedzi,  

− brak dobrych relacji z wychowawcami i nauczycielami w szkole - 20,1% udzielonych 

odpowiedzi. 

Opinia ankietowanych uczniów na temat problemów społecznych dotykających dzieci  

i młodzież wymagających pilnego rozwiązania na terenie gminy Kozienice wskazuje na 

występowanie następujących potrzeb: 

− brak umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy – 67,25 % badanych 

uczniów wskazało potrzebę nabycia umiejętności  związanych z rynkiem pracy, 

− przemoc rówieśnicza, w domu, w szkole, cyberprzemoc - 56,90 % badanych uczniów 

wskazało potrzebę nabycia umiejętności radzenia sobie z przemocą w wymienionych 

obszarach życia młodego człowieka, 

− spożywanie używek, tj. alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki - 55,17 % badanych 

wskazało ten problem jako istotny, co oznacza potrzebę prowadzenia działań 

profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży, 

− zbyt mała oferta zajęć sportowych i rekreacyjnych - 41,38 %  biorących udział  

w badaniu uczniów wskazało na potrzebę rozwoju oferty zajęć ukierunkowanych na 

aktywny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.   

40% ankietowanych uczniów uważa, że oferta samorządu dedykowana dzieciom i młodzieży 

nie jest wystarczająca.  

W opinii uczniów do działań, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży  

w gminie Kozienice należą: 

− zwiększenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa: psycholog, pedagog, prawnik, 

terapeuci - 50,0 % 

− rozwój oferty kulturalnej i sportowej spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - 

44,8 % 
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− udostępnienie przestrzeni na miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży (np. klub 

młodzieżowy) - 44,8 % 

− pomoc w realizacji własnych pomysłów i inicjatyw w zakresie oferty czasu wolnego - 

37,9 % 

− zwiększenie oferty świetlic szkolnych w zakresie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  

i młodzieży szkolnej - 25,9 % 

− rozwój oferty związanej z relacjami w rodzinie m.in. w zakresie: problemów  

w budowaniu relacji z rodzicami, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, przemocy 

w rodzinie, w szkole i w Internecie, profilaktyce uzależnień - 25,9 % 

− rozwój oferty edukacji dzieci i młodzieży, w formie pozaszkolnej: warsztaty, kursy, koła 

zainteresowań - 25,9 %. 

 

3. Potrzeby i problemy rodzin. 

 

W opinii ankietowanych nauczycieli najczęstszymi problemami społecznymi dotykającymi 

rodziny zamieszkujące gminę Kozienice są: 

− niskie umiejętności wychowawcze 66,7% 

− niepełna rodzina 50% 

− uzależnienia 40,7% 

− zanik więzi społecznych 38,9% 

− niedostateczny dostęp do opieki zdrowotnej 27,8% . 

Do działań, które mogą wpływać na poprawę kondycji rodzin mieszkających w gminie 

Kozienice, zdaniem ankietowanych nauczycieli zaliczyć można przede wszystkim: 

− rozwój oferty związanej z relacjami w rodzinie m.in. w zakresie: problemów 

wychowawczych, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, przemocy w rodzinie, 

profilaktyce uzależnień 44,4% 

− rozwój oferty spędzania czasu wolnego dla rodzin 35,2% 

− rozwój oferty edukacji rodzin, w formie: szkoleń, poradnictwa, otwartych spotkań 

29,6%. 

Biorący udział w badaniu dorośli mieszkańcy wskazali  następujące problemy społeczne 

dotykające rodziny w ich najbliższym otoczeniu:  

− brak pracy - 52% wskazań,  

− uzależnienia - 47,1% wskazań, 

− niedostosowane do rynku pracy wykształcenie - 36,1% wskazań, 

− problemy wychowawcze - 33,2% wskazań, 

− konflikty na tle relacji międzyludzkich - 33,2% wskazań,   

− niezaradność życiowa - 33,2% wskazań. 
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Opinia dorosłych mieszkańców gminy Kozienice na temat obszarów problemowych, które 

pilnie wymagają interwencji jest jednocześnie informacją o potrzebach lokalnej społeczności 

w tym zakresie. W ocenie badanych obszary wymagające pilnego rozwiązania na terenie gminy 

Kozienice, w kolejności według natężenia odpowiedzi, to:  

przeciwdziałanie bezrobociu, m.in. w zakresie: zwiększenia dostępu do 

doradztwa zawodowego, rozwój szkoleń zawodowych, poradnictwa 

psychologicznego, prawnego, rozwój współpracy z lokalnymi 

przedsiębiorcami na rzecz promocji zatrudnienia 

70,5 % 

promocja i ochrona zdrowia, m.in. w zakresie: poprawy informacji na temat 

oferty zdrowotnej miasta, np. dostępu do specjalistów, możliwości 

skorzystania z badań profilaktycznych, rozwój oferty programów 

zdrowotnych związanych z problemami tj. otyłość, wady postawy, 

profilaktyka chorób krążenia, profilaktyka onkologiczna 

70,1 % 

wsparcie kultury fizycznej i sportu, m.in. w zakresie: zwiększenia oferty zajęć 

sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, poprawy dostępu do oferty 

sportowej i rekreacyjnej również na terenach wiejskich gminy 

68, 2 % 

pomoc dzieciom i młodzieży w m.in. zakresie: rozwoju kompetencji 

społecznych, współpracy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 

problemów wieku dorastania, profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych, 

zwiększania zaangażowania w życie społeczne gminy, specjalistycznej 

pomocy np. prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, poprawy organizacji 

świetlic szkolnych 

65, 8 % 

rozwój edukacji, m. in. w zakresie:  oferty edukacji pozaszkolnej, np. kółka 

zainteresowań, zajęcia dodatkowe, wyrównywanie deficytów w edukacji 

dzieci i młodzieży, wsparcia edukacji kluczowych kompetencji, pomocy 

dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym 

65,8 % 

wsparcie osób samotnych, m.in. w zakresie: usług opiekuńczych, 

wolontariatu, aktywizacji i włączenia osób samotnych do uczestniczenia w 

życiu społecznym gminy, specjalistycznej pomocy np. prawnej i 

psychologicznej, terapeutycznej, zapewnienie usługi towarzyszenia osobie 

samotnej, rozwój oferty klubów seniora lub/i oferty czasu wolnego w 

zakresie rekreacji, kultury, turystyki 

64,3 % 

wsparcie osób o szczególnych potrzebach i ich rodzin, m.in. w zakresie: 

pomocy wytchnieniowej i usług opiekuńczych, wiedzy i kompetencji 

niezbędnych w opiece nad osobą zależną, specjalistycznej pomocy np. 

prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, wymiany doświadczeń, radzenia 

64,2 % 
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sobie z emocjami, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier 

architektonicznych 

wpieranie rodziny, m.in. w zakresie: przygotowania do rodzicielstwa, 

problemów wychowawczych, emocjonalnego rozwoju dziecka, 

podtrzymywania więzi małżeńskich, radzenia w sytuacjach kryzysowych, 

godzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym, asystenta rodziny, 

specjalistycznej pomocy np. prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, 

pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, zwiększenia bazy placówek 

opiekuńczo- wychowawczych, tj. żłobki, kluby dziecięce, przedszkola 

61 % 

 

W opinii ankietowanych dorosłych mieszkańców najpilniejszymi działaniami mogącymi 

poprawić kondycję rodzin mieszkających w gminie Kozienice są: 

− rozwój oferty spędzania czasu wolnego dla rodzin -  60,2% udzielonych odpowiedzi, 

− zwiększenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa: psycholog, prawnik, terapeuci 

- 57,4% udzielonych odpowiedzi, 

− zwiększenie oferty świetlic szkolnych w zakresie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  

i młodzieży szkolnej - 55,3% udzielonych odpowiedzi, 

− zwiększenie oferty placówek opiekuńczo – wychowawczych (żłobki, przedszkola, kluby 

dziecięce) - 50,8% udzielonych odpowiedzi, 

− rozwój oferty związanej z relacjami w rodzinie m.in. w zakresie: problemów 

wychowawczych, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, przemocy w rodzinie, 

profilaktyce uzależnień - 38,1% udzielonych odpowiedzi. 

Seniorzy biorący udział w badaniu wskazali następujące zjawiska i obszary społeczne 

dotykające rodziny i wymagające pilnego podjęcia działań:   

− bezrobocie - 50% wskazań,  

− promocję i ochronę zdrowia - 50% wskazań. 

Jednakową liczbę wskazań – 34,6% otrzymały również przemoc np. domowa, szkolna, 

cyberprzemoc, niepełnosprawność, profilaktyka uzależnień. 

Jako najważniejsze problemy społeczne dotykające rodziny i obserwowane w otoczeniu 

seniorów, badani uznali: 

− konflikty na tle finansowym – 42,3 % wskazań,  

− uzależnienia - 26,9% wskazań,  

− niezaradność życiową - 26,9% wskazań, 

− problemy z zapewnieniem opieki nad osobą starszą/przewlekle chorą/ 

niepełnosprawną – 23,1 % wskazań, 

− ubóstwo – 23,1 % wskazań,  
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− niechęć do pracy – 23,1 % wskazań. 

 

4. Potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

W znacznej większości badani uczniowie spotykają się w swojej rodzinie lub najbliższym 

otoczeniu z problemem niepełnosprawności i starością (48,3 % badanych).  Jednocześnie 1/3 

respondentów potwierdziła,  że nie ma na co dzień kontaktu osobą niepełnosprawną lub/  

i starszą (32,8 % badanych). Zapytani o postrzeganie potrzeb i problemów osób 

niesamodzielnych w najbliższym otoczeniu ankietowani uczniowie ocenili, że osoby 

niepełnosprawne i / lub starsze dotykają  następujące problemy:  

− izolacja i poczucie osamotnienia -  60,3 % wskazań przez respondentów, 

− brak ofert pracy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, problemy 

psychiczne, utrudniony dostęp do opieki i usług opiekuńczych -  po 31% wskazań przez 

respondentów, 

− utrudniony dostęp do opieki lekarskiej, badań i diagnostyki - 29,3% wskazań przez 

respondentów, 

− utrudnionych dostęp do placówek rehabilitacji - 22,4% wskazań przez respondentów. 

6,9 % ankietowanej młodzieży nie wykazuje chęci włączenia się w działania na rzecz 

niepełnosprawnych czy osób starszych. Działania akceptowane przez badanych jako możliwe 

do osobistego zaangażowania i włączenia w celu pomocy osobom niepełnosprawnym  

i starszym w ich codziennym życiu to: 

− pomoc w robieniu zakupów - 70,7% wskazań młodzieży, 

− nauka obsługi Internetu, portali społecznościowych, stron internetowych - 56,9% 

wskazań młodzieży, 

− spędzanie czasu wolnego np. w formie wspólnej rozmowy, oglądania filmu, grania  

w karty -51,7% wskazań młodzieży, 

− pomoc na spacerze ( np. wspólny czas w parku) - 32,8% wskazań młodzieży. 

Odnosząc się do swojej wiedzy i doświadczenia ankietowani mieszkańcy wskazali następujące 

rodzaje usług poprawiających sytuację osób starszych / niepełnosprawnych / przewlekle 

chorych i ich rodzin:   

− zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych -  62,7% udzielonych 

odpowiedzi, 

− utworzenie miejsca pobytu dziennego wpierającego aktywność społeczną i zawodową 

- 45,5% udzielonych odpowiedzi,  

− zapewnienie mobilnego dostępu do usług doradczych dla opiekunów oraz osób 

niesamodzielnych, tj. psycholog, prawnik, dietetyk - 37,3% udzielonych odpowiedzi, 

− zapewnienie szkoleń i poradnictwa dla członków rodzin opiekujących się osobą 

niepełnosprawną / długotrwale chorą - 31,1 udzielonych odpowiedzi, 



79 
 

Potrzeby osób starszych widziane oczami seniorów zdefiniowane zostały przez wskazanie 

problemów społecznych dotykających właśnie tę grupę mieszkańców gminy Kozinice. Do 

najważniejszych problemów seniorów, w ich własnej ocenie, należą:  

− długotrwała choroba – 84,6% 

− samotność - 65,4% 

− brak opieki ze strony rodziny -  46,2%. 

Wysokie wskazania otrzymały również niepełnosprawność - 42,3% oraz brak odpowiednio 

dostosowanej do potrzeb oferty spędzania czasu wolnego - 30,8%. 

W opinii seniorów działania, które są najistotniejsze dla poprawy sytuacji osób w wieku 65 + 

na terenie gminy Kozienice to przede wszystkim: 

− zwiększenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa: psycholog, dietetyk, 

pracownik socjalny,  

− rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania,    

− zwiększenie dostępu do programów profilaktyki zdrowotnej, badań i diagnostyki, 

− zwiększenie oferty zajęć Klubu Seniora,   

− rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez np. pielęgniarkę, 

rehabilitanta. 

Główne problemy społeczne, które dotykają osoby niepełnosprawne i przewlekle chore 

zdaniem ankietowanych dorosłych mieszkańców gminy to: 

− izolacja i poczucie osamotnienia - 69,2% wskazań, 

− utrudniony dostęp do placówek rehabilitacji – 46,3 % wskazań,  

− utrudniony dostęp do opieki lekarskiej, badań i diagnostyki – 46,2 % wskazań,  

− problemy psychiczne – 34,6 % wskazań. 

Usługi społeczne służące poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych oraz przewlekle 

chorych i ich rodzin w gminie Kozienice, wskazane przez seniorów, to przede wszystkim: 

utworzenie punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego (80,3%) oraz zapewnienie dostępu 

do specjalistycznych usług opiekuńczych (65,4%), utworzenie miejsca pobytu dziennego 

wpierającego aktywność społeczną i zawodową (38,5 %) oraz zapewnienie szkoleń  

i poradnictwa dla członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną / długotrwale 

chorą (38,5 %). 

Dodatkowo aż 61,5% badanych seniorów uznało, że na terenie gminy Kozienice brakuje 

instytucji wsparcia dziennego dedykowanej osobom starszym i niepełnosprawnym.  
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5. Obszar ochrony zdrowia. 

 

W każdym w czterech przeprowadzonych badań ankietowych mieszkańcy gminy Kozienice 

nisko ocenili obszar usług promocji i ochrony zdrowia, tj.: 

− 33,3 % ankietowanych nauczycieli, 

− 33,1 % ankietowanych dorosłych mieszkańców gminy,  

− 34,6 % ankietowanych seniorów,  

przyznało, że usługi w tym obszarze nie zaspokajają potrzeb mieszkańców gminy. 

Sugerowane przez dorosłych mieszkańców gminy działania, które powinien podjąć samorząd 

w obszarze promocji i ochrony zdrowia celem poprawy jakości świadczonych w tym zakresie 

usług na terenie gminy Kozienice to:  

− rozwój usług leczniczo – opiekuńczych - 47,5% udzielonych odpowiedzi,  

− wspomaganie osób o szczególnych potrzebach w zakresie dostępu do usług 

zdrowotnych - 44.7% udzielonych odpowiedzi, 

− wprowadzanie programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców - 41% 

udzielonych odpowiedzi, 

− uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 25,8% udzielonych 

odpowiedzi, 

− zintegrowanie sposobu przekazywania informacji w zakresie świadczonych usług 

zdrowotnych na terenie gminy - 22,1% udzielonych odpowiedzi. 

Jednocześnie ankietowani dorośli zwrócili uwagę na konieczność poprawy jakości usług  

w przychodni oraz usprawnienie dostępu do opieki zdrowotnej.  

  Z kolei, w opinii ankietowanych seniorów działaniami, które powinien podjąć samorząd 

by poprawić jakość świadczonych usług w obszarze ochrony zdrowia mieszkańców są: 

− wspomaganie osób o szczególnych potrzebach w zakresie dostępu do usług 

zdrowotnych - 61,5% wskazań, 

− rozwijanie usług leczniczo – opiekuńczych - 42,6% wskazań,  

− zintegrowanie sposobu przekazywania informacji w zakresie świadczonych usług 

zdrowotnych na terenie gminy -  38,5 % wskazań,  

− zwiększanie dostępu do placówek rehabilitacyjnych - 38,5% wskazań, 

− wprowadzanie programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców - 34,6% 

wskazań. 

Główne wnioski i potrzeby gminy Kozienice w zakresie obszaru promocji i ochrony zdrowia 

wynikające z Lokalnej diagnozy zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Kozienice, 

opracowanej na potrzeby Gminy Kozienice,  są następujące: 

− zalecane jest podejmowanie programów profilaktycznych ukierunkowanych na:  
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a. u dzieci: wady postawy, wady wzroku, otyłość, astmę i choroby alergiczne. Ponadto 

w programach powinna zostać uwzględniona profilaktyka zachowań ryzykownych 

(używania środków psychoaktywnych) oraz zdrowia psychicznego, 

b. u dorosłych: chorób kręgosłupa, nadciśnienia, alergii, chorób górnych dróg 

oddechowych, cukrzycy, nowotworów, a także profilaktyki uzależnień i zdrowia 

psychicznego; 

− celem wzmocnienia skuteczności i zasięgu działań skierowanych do mieszkańców,  

w tym:  

a. dzieci i młodzieży: należy motywować je do udziału w programach profilaktycznych 

i prozdrowotnych poprzez podnoszenie atrakcyjności przedsięwzięć, np. w formie 

nagród, 

b. dorosłych: należy wzmocnić współpracę między instytucjami i wymianę informacji 

w zakresie oferowanych programów profilaktycznych,  

− zdiagnozowaną potrzebą jest wzmocnienie współpracy między instytucjami 

podejmującymi działania na rzecz zdrowia i profilaktyki chorób na poziomie lokalnym 

poprzez usprawnienie przepływu informacji między instytucjami, integracja inicjatyw 

podejmowanych przez różne instytucje działające na rzecz zdrowia mieszkańców, 

koordynacja działań w celu pełniejszego wykorzystania wiedzy i doświadczenia 

ekspertów, pomocy dydaktycznych i infrastruktury, 

− stwierdzono konieczność stworzenia warunków organizacyjnych dla rozwoju 

programów promocji zdrowia psychicznego w społeczności lokalnej,   

− na terenie gminy Kozienice istnieje duże zapotrzebowanie na usługi związane  

z promocją zdrowego trybu życia ukierunkowane na kształtowanie nawyków 

żywieniowych, aktywnego wypoczynku, umiejętności radzenia sobie ze stresem, troski 

o stan swojego zdrowia. Dodatkowo, w związku z postępującym procesem starzenia 

się należy rozwijać ofertę edukacyjną skierowaną do seniorów w zakresie profilaktyki 

prozdrowotnej, a także kształtować warunki uczenia się seniorów do promowania 

zdrowego stylu życia. 

Zebrane opinie mieszkańców zwróciły uwagę na znaczenie programów profilaktyki 

zdrowotnej w środowisku lokalnym. Prowadzone działania profilaktyczne powinny 

oddziaływać nie tylko na wąskie grupy odbiorców, do których są skierowane ale również na 

ich otoczenie – szczególnie rodziny i grupę społeczną. Dodatkowo działania te powinny 

integrować podmioty i instytucje mające wpływ na ich realizację i zmianę postaw 

mieszkańców w zakresie  troski o stan zdrowia i kondycję psychiczną. Skuteczny program 

profilaktyczny powinien uczyć umiejętności i kompetencji społecznych oraz integrować 

środowiska przyjazne mieszkańcom, tj. szkoły, miejsca pracy, osiedla, miejsca użyteczności 

publicznej. Jednym z pożądanych kierunków działania jest zdrowie rodziny i edukowanie jej 

członków w zakresie świadomego prozdrowotnego działania w życiu codziennym. Edukowanie 

od podstaw, w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, pełnienia roli rodzica i opieki nad 

dzieckiem uwzględniać powinno również promocję zdrowego trybu życia i kształtowania 

zdrowych nawyków życia w rodzinie.  
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c. Obszar lokalnego rynku pracy i aktywności zawodowej. 

 

64,8 % badanych nauczycieli stoi na stanowisku, iż oferta edukacyjna szkół dostosowana 

jest do potrzeb dzieci i młodzieży. Większość biorących udział w badaniu nauczycieli wybrało 

odpowiedź pośrednią, na pytanie dotyczące poziomu bezrobocia w gminie, tj. aż 63 % 

odpowiedziało, iż jest on przecięty.  

W opinii ankietowanych nauczycieli działania służące poprawie sytuacji na lokalnym rynku 

pracy, które powinien podjąć samorząd to: 

− rozwój oferty edukacyjnej: szkolenia zawodowe 59,3% 

− rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego 50% 

− nawiązanie współpracy na rzecz promocji zatrudnia z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Kozinicach i lokalnymi przedsiębiorcami 33,3% 

− tworzenie warunków do organizacji grup wsparcia, grup samopomocowych  dla osób 

poszukujących pracy 24,1% 

− rozwój specjalistycznych form pomocy, tj. kluby integracji społecznej, centra integracji 

społecznej 20,4%. 

69,7 % ankietowanych dorosłych mieszkańców gminy stwierdziło, że w swoim najbliższym 

otoczeniu spotyka się z problemem braku pracy a jako przyczyny braku pracy na terenie gminy 

Kozienice mieszkańcy wskazali:  

− deficyt miejsc pracy na lokalnym rynku  - 72,5% udzielonych odpowiedzi, 

− brak chęci do pracy - 38,1% udzielonych odpowiedzi,  

− niskie wykształcenie i kwalifikacje - 28,3% udzielonych odpowiedzi, 

− wyuczoną bezradność - 22,1 % udzielonych odpowiedzi. 

Respondenci rekomendują następujące działania, które w ich ocenie powinien podjąć 

samorząd w obszarze aktywizacji zawodowej by poprawić jakość świadczonych w tym zakresie 

usług na terenie gminy Kozienice: 

− nawiązanie współpracy na rzecz promocji zatrudnia z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Kozinicach i lokalnymi przedsiębiorcami - 53,3% udzielonych odpowiedzi, 

− rozwój oferty edukacyjnej: szkolenia zawodowe - 48,4% udzielonych odpowiedzi, 

− rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego - 38,5% udzielonych 

odpowiedzi, 

− tworzenie warunków do organizacji grup wsparcia, grup samopomocowych  dla osób 

poszukujących pracy - 20,9% udzielonych odpowiedzi, 

− pomoc specjalistyczna w zakresie kompetencji społecznych - 17,2% udzielonych 

odpowiedzi. 
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d. Kanały komunikacji z mieszkańcami. 

 

Wszyscy zapytani o możliwość korzystania z aplikacji mobilnej integrującej informacje  

o usługach dostępnych na terenie gminy Kozienice biorący udział w badaniu mieszkańcy 

wyrazili chęć korzystania z tego narzędzia, tj. za korzystaniem z aplikacji było 70,4 % 

ankietowanych nauczycieli, 74,1 % ankietowanych uczniów. 

Podstawowym źródłem czerpania informacji o wydarzeniach organizowanych na terenie 

gminy dla nauczycieli są: 

− strona internetowa gminy, jednostek organizacyjnych – 70,4 % 

− portale społecznościowe - 51,9% 

− lokalne media- 44,4%. 

Ciekawym jest, iż mimo popularności Internetu podstawowym źródłem czerpania 

informacji o wydarzeniach organizowanych na terenie gminy wskazanym przez uczniów są 

znajomi, rodzina (63,8 % wskazań). Pozostałe źródła informacji to: portale społecznościowe 

(53,4 %), strony internetowe (46,6 %) oraz  lokalne media ( 43,1 % ). 

Dorośli wskazali: portale społecznościowe - 70,1 %, stronę internetową gminy oraz 

jednostek organizacyjnych gminy -  57%, znajomych i rodzinę - 42,6% oraz lokalne media - 

35,2%. 

 

e. Propozycje nowych usług społecznych w gminie Kozienice. 

 

Zapytani o wskazanie nowych usług społecznych lub zwiększenie wolumenu usług już 

świadczonych na terenie gminy nauczyciele, bazując na swojej ocenie potrzeb oraz wiedzy  

o problemach i potrzebach rodzin mieszkających w gminie Kozienice wskazali następujące 

propozycje w tym zakresie:   

− poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne w celu wzmocnienia kompetencji 

rodzicielskich - 58,5% wskazań,  

− zapewnienie pomocy i schronienia osobom doznającym przemocy - 50,9% wskazań,  

− poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne kierowane bezpośrednio do dzieci  

i młodzieży - 49,1% wskazań,  

− edukacja dotycząca zapobiegania/ reagowania na przemoc w rodzinie - 43,4% 

wskazań,  

− profilaktyka zdrowotna, poszerzenie oferty usług zdrowotnych - 37,7% wskazań,  

− edukacja dla rodziców dotyczące opieki/ wychowania dzieci - 34% wskazań,  

− zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - 30,2% wskazań,  
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− asystent osoby niepełnosprawnej - 24,5% wskazań. 

W opinii dorosłych mieszkańców gminy biorących udział w badaniu najważniejsze  

z szeregu podanych w kafeterii możliwości największą liczbę wskazań otrzymały zarówno 

nowe usługi społeczne, jak również już istniejące, co świadczyć może o potrzebie zwiększenia 

ich dostępności. Wybór usług społecznych przez dorosłych ankietowanych jest następujący :  

− opieka nad dzieckiem do lat 3, z uwzględnieniem obszarów wiejskich- 39,1% wskazań, 

− poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne kierowane bezpośrednio do dzieci  

i młodzieży - 37,9% wskazań, 

− zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - 36,6% wskazań, 

− wsparcie edukacyjne dla zdolnych dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem obszarów 

wiejskich - 32,9% wskazań, 

− zapewnienie pomocy i schronienia osobom doznającym przemocy - 36,2% wskazań, 

− opieka przedszkolna na terenie gminy, z uwzględnieniem obszarów wiejskich - 32,1% 

wskazań, 

− profilaktyka zdrowotna, poszerzenie oferty usług zdrowotnych - 30,9% wskazań, 

− edukacja dotycząca zapobiegania/reagowania na przemoc w rodzinie  - 28% wskazań, 

− utworzenie miejsca pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych wspierającego 

samodzielność społeczną i zawodową - 27,2% wskazań, 

− zajęcia edukacyjne pozaszkolne dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem obszarów 

wiejskich - 27,2% wskazań, 

− asystent osoby niepełnosprawnej - 25,9% wskazań, 

− oferta edukacji i rozwoju zainteresowań w wieku 30+ - 25,1% wskazań, 

− poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne w celu wzmocnienia kompetencji 

rodzicielskich - 24,3% wskazań.  

Seniorzy biorący udział w badaniu zwrócili uwagę na konieczność rozwijania w gminie 

Kozienice następujących usług  społecznych:  utworzenie dziennych form wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych (30,8 %), zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat  

3, organizowanie programów profilaktyki zdrowotnej zwiększających dostęp do badań  

i diagnostyki oraz rozwój poradnictwa specjalistycznego np. prawnego, psychologicznego, 

dietetyka, pielęgniarki (te usługi otrzymały po 26,9 % udzielonych odpowiedzi), stworzenie 

dziennego miejsca opieki dla osób starszych zwiększających aktywność społeczną seniorów 

(23,1% ) oraz zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów. 

W uzupełnieniu do usług społecznych ankietowani seniorzy wskazali, iż rozwój  

i wsparcie wolontariatu w zakresie pomocy osobom starszym (np. towarzyszenie w czasie 

wolnym, robienie zakupów) (73,1% ) jest jednym z najważniejszych działań wspierających 

wymagających rozwinięcia w gminie Kozienice.  
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2.7 Zasoby potencjalnych partnerów, w zakresie realizacji usług społecznych oraz 

potencjał integracji usług społecznych 
 

Jednym z kluczowych celów działalności Centrum Usług Społecznych w Kozienicach 

będzie próba integracji usług społecznych świadczonych na terenie gminy Kozienice.  

W zakresie potencjalnych partnerstw i współpracy Centrum Usług Społecznych analizie 

poddano potencjał i zasoby działających na terenie gminy podmiotów i jednostek publicznych 

oraz organizacji pozarządowych. Punktem wyjścia do dokonanej analizy były kluczowe 

potrzeby społeczne i potencjalne ryzyka socjalne, które mogą dotyczyć mieszkańców gminy 

Kozinice.
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Tabela 35:  Potencjał współpracy Centrum Usług Społecznych w kontekście kluczowych ryzyk socjalnych i potrzeb mieszkańców   
 
 

Lp. 
Nazwa ryzyka socjalnego / 

potrzeby społecznej  
Potencjalni partnerzy CUS i ich usługi świadczone na terenie gminy  Zasoby  

1. Choroba SPZZOZ, przychodnie kozienickie, asystent, transport dla osób chorych- prywatna usługa 
świadczona przez Taxi, pomoc, opieka stomatologiczna w domu, (świadczona przez SPZOZ 
-szpital), fotograf w domu dla osób chorych, usługi porządkowe, złota rączka, zakupy przez 
telefon, wolontariat, sklep medyczny 

- specjaliści / poradnictwo  
- dysponowanie świadczeniami gwarantowanymi  
- specjalistyczne usługi medyczne 
- pomoc w codziennych czynnościach  
- transport 

2. Niepełnosprawność PCPR w Kozienicach, WTZ, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Fundacja Ida Czerwcowa, 
grupy terapeutyczne, KCSiR - tężnia, siłownie zewnętrzne, Zakład Pracy Chronionej (EP 
serwis, Ochrona, Armat, EOC), Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kozienicach, szkoły z 
oddziałami integracyjnymi PSP3 i PSP1, PCK oddział w Kozienicach, Caritas oddział w 
Kozienicach, jadłodajnia CUS, złota rączka CUS, Senior+ 

- reintegracja społeczna i zawodowa   
- pomoc finansowa  
- usługi opiekuńcze  
- edukacja i kształcenie dorosłych  
- pomoc w codziennych czynnościach  

3. Starość Uniwersytet III wieku, DPS, Hospicjum Domowe im. Sł. Bł. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, 
Rada polityki Senioralnej, Fundacja Ida Czerwcowa, zakon sióstr - Kozienice, bezpłatna 
pomoc prawna przy Starostwie Powiatowym w Kozienicach, kluby Seniora, Stowarzyszenie 
„Złota Jesień”, SŁUCHMED – sklep z aparatami słuchowymi w Kozienicach, prywatna 
praktyka lekarska, Związek Kombatantów RP, Związek Niewidomych, Związek Cukrzyków, 
Koła Gospodyń Wiejskich, KDK, masażyści, kosmetyczki, fryzjer, Spółdzielnia Socjalna 
Przystanek, PCK oddział Kozienice  

- aktywizacja społeczna  
- pomoc finansowa  
- usługi opiekuńcze  
- pomoc w codziennych czynnościach 
- specjalistyczna pomoc medyczna 
- budowanie relacji społecznych, więzi 

4. Śmierć członka rodziny notariusz, komornik, kwiaciarnie, parafia, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, PCPR 
w Kozienicach 

- pomoc w organizacji pochówku 
- wsparcie specjalisty  

5. Rodzina, dzieci OPP Ogród Jordanowski, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, przedszkola, żłobek, 
KCRiS, stadnina, KDK, ognisko muzyczne, OPP Ogród Jordanowski, szkoły z infrastrukturą 
sportową np. orliki, szkoła karate, szkoła akrobatyki, spływy kajakowe Głowaczów, kraina 
zabawy Katarzyna Kozak, poradnie rehabilitacji prywatna, Kino, Harcerstwo, praktyka 
pielęgniarki środowiskowej, Słodki Leniuch, Szkoła rodzenia BOCIAN, szkoła muzyczna, 
biblioteka i mediateka,  

- organizacja czasu wolnego – zajęcia i kluby zainteresowań 
- wysoka jakość infrastruktury: kino, basen, korty, boiska, place zabaw, 
siłownie zewnętrzne  
- edukacja i opieka nad dziećmi i młodzieżą 

6. Bezrobocie  PUP w Kozienicach, ZDZ w Kozienicach, WTZ - pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe 
- kształcenie 
- staże, prace społecznie użyteczne 
- pomoc finansowa np. za założenie działalności gospodarczej  
- współpraca z pracodawcami   

7. Mieszkalnictwo  Wydział Lokalowy w UM w Kozienicach, Komisja mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe, 
Spółdzielnie mieszkaniowe  

- dostęp do rynku nieruchomości  
- pomoc w najmach, dysonowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym  

8. Wykluczenie społeczne Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach, PCPR w Kozienicach, WTZ,   - specjaliści / poradnictwo  

9. Młodzież Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach, ZDZ w Kozienicach, OPP Ogróg 
Jordanowski, KDK, KCSiR w Kozienicach, szkoły    

- oferta czasu wolnego  
- specjaliści / poradnictwo  
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10. Ubóstwo  Caritas oddział w Kozienicach, PCK Oddział w Kozienicach, PCPR w Kozienicach  - pomoc finansowa  
- pomoc rzeczowa  

11. Sieroctwo  PCPR w Kozienicach, Placówka socjalizacyjna PANDA w Kozienicach, rodziny zastępcze,  
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach 

- pomoc finansowa  
- zapewnienie opieki  
- specjaliści / doradztwo  

12. Bezdomność Noclegowanie i schroniska, Caritas oddział w Kozienicach, stołówka - zapewnienie schronienia 
- pomoc rzeczowa  

13. Przemoc w rodzinie PCPR w Kozienicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach, Policja, Sąd, 
Prokuratura  

- specjaliści / doradztwo 
- pomoc finansowa  

14. Trudności wychowawcze Szkoły, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach, Policja, - specjaliści / doradztwo 

15. Uzależnienia SPZZOZ oddział leczenia uzależnień, Centrum Leczenia Uzależnień, Stowarzyszenie „Cisza” - specjaliści /doradztwo  
- pomoc w leczeniu  
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W celu rozpoznana potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej i pogłębienia 

wyników badań ilościowych przeprowadzono badanie jakościowej w formie Zogniskowanego 

Wywiadu Grupowego (badania fokusowe FGI – ang. Focus Group Interview).  

Tematem pierwszego zogniskowanego wywiadu grupowego była ocena potencjału 

usług społecznych w zakresie aktywizacji zawodowej oraz możliwości ich integracji przez 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu 

Miejskiego w Kozienicach, Urzędu Pracy w Kozienicach, Centrum Usług Społecznych w 

Kozienicach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie, Spółdzielni Socjalnej Przystanek, 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kozienicach.  Badanie było anonimowe a wnioski  

z przeprowadzonego badania są następujące: 

− wskazano na konieczność poprawienia komunikacji między poszczególnymi 

usługodawcami, działającymi na rzecz mieszkańców tak by: zwiększyć efektywność 

przepływu informacji pomiędzy instytucjami oraz instytucjami a mieszkańcami, 

poprawić promocję realizowanych programów i działań zapewniając lepszy dostęp dla 

mieszkańców, wskazano na problem rozproszenia informacji, brak dostępu do 

informacji gromadzonych przez instytucje działające w obszarze rynku pracy, 

− wskazano, iż występuje rozproszenie w realizacji wspólnych celów, co przekłada się na 

niską efektywność wsparcia oferowanego mieszkańcom, 

− instytucje działające na obszarze rynku pracy nie mają na bieżąco gromadzonej wiedzy 

na temat kierunków rozwoju lokalnie działających pracodawców oraz ich 

zapotrzebowania na określone kompetencje i umiejętności pracowników. 

W zakresie aktywizacji zawodowej badanie wykazało potrzebę stworzenia oferty 

aktywizacji zawodowej i kształcenia zawodowego skierowanej do młodzieży i osób aktywnych 

zawodowo, uwzgledniającej w ofercie aktywizację społeczną oraz zindywidualizowanie usługi 

dla mieszkańców. Zwrócono uwagę na niedostateczną wiedzę na temat osób biernych 

zawodowo, nie korzystających z dostępnych usług społecznych, szczególnie na obszarach 

wiejskich.  

Badanie potwierdziło również trudną sytuację osób niepełnosprawnych na lokalnym 

rynku pracy. Zwrócono uwagę na niechęć pracodawców do zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, niską świadomość w zakresie korzyści wynikających z aktywizacji 

zawodowej osoby niepełnosprawnej, nieumiejętność tworzenia odpowiednich warunków 

pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Jako pilną potrzebę wskazano potrzebą reintegracji 

zawodowej  

z wykorzystaniem nowych narządzi TIK,  zwiększając tym samym umiejętności pożądane na 

rynku pracy u osób objętych wsparciem.  

W zakresie współpracy i integracji usług wskazano pilną potrzebę poprawy komunikacji 

pomiędzy pracownikami równych instytucji obsługujących danego mieszkańca oraz 

wykorzystanie możliwości systemowych na rzecz promocji zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych – tj. współpraca Centrum Usług Społecznych, Warsztatu Pracy Zajęciowej, 

Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z pracodawcami.  
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W zakresie nowych usług wskazano możliwość wykorzystania potencjału instytucji  

i dostępnych prawnie instrumentów w postaci:  

− rozwoju usług aktywizacji zawodowej opartej na zasadzie indywidualizowania 

wsparcia, z uwzględnieniem treningu kompetencji społecznych dla uczestników  

i wykorzystaniem prac interwencyjnych i staży jako narzędzia wspomagającego 

aktywizację społeczno - zawodową, 

− rozwoju współpracy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, 

− elastycznego wykorzystania staży zawodowych i praktyk w ramach programów, 

wspierających aktywizację młodzieży oraz osób biernych zawodowo,  

− promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych, podjęcie próby zapewnienia 

zatrudnienia wspomaganego przy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Ocena potencjału usług społecznych dokonywana była również w obszarze ochrony  

i promocji zdrowia. Celem badania jakościowego w tym obszarze było wykazanie głównych 

potrzeb i potencjałów oraz możliwości integracji tego obszaru usług przez Centrum Usług 

Społecznych w Kozienicach. W badaniu brali udział przedstawiciele instytucji oraz parterów 

społecznych: Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, 

Stowarzyszenia „Hospicjum im. Sł. B. Matki K. Gruszczyńskiej”, Stowarzyszenia na rzecz osób 

niepełnosprawnych SAMI SOBIE, Przychodni Kozienickich. Kluczowe wnioski wynikające  

z badania wskazujące potrzeby mieszkańców i potencjał usługodawców, w zakresie usług 

zdrowotnych to: 

− niedostateczna komunikacja podmiotów zaangażowanych w realizowanie usług  

w zakresie promocji zdrowia, co wpływa na niską efektywność prowadzonych działań, 

np. w zakresie wykorzystania programów profilaktycznych, 

− rosnące potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego wśród wszystkich kategorii 

wiekowych mieszkańców, potęgowane występowaniem pandemii COVID-19, 

− niedostateczne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, zapewnienie dostępu 

do usług poradnictwa psychologicznego oraz możliwość rozwijania współpracy na tym 

polu, np. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, placówkami oświatowymi, 

GKRPA, 

− możliwość koordynacji działań miedzy instytucjami w ramach dostępnych projektów 

systemowych, poprawiającej efektywność prowadzonych programów profilaktycznych 

w świetle rosnącego problemu alkoholizmu, 

− zwrócono uwagę na potrzeby osób niesamodzielnych i ich rodzin, w tym zakresie 

następuje systematyczny wzrost liczby osób, które potrzebują pomocy nie tylko 

specjalistycznej ( np. w formie usług opiekuńczych) ale też i środowiskowej, w formie 

doradztwa, poradnictwa i wsparcia emocjonalnego.  

W ramach badania potwierdzono potrzebę wprowadzenia lokalnych programów 

profilaktyki w zdiagnozowanych w badaniu jakościowym obszarach potrzeb zdrowotnych.  

W zakresie integracji i koordynacji usług zwrócono uwagę na konieczność poprawy 

wykorzystania dostępnego potencjału lokalnych instytucji, tj. szkoły, poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, przychodnie, gabinety pielęgniarskie w szkołach. Również w obszarze promocji 
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i ochrony zdrowia zwrócono uwagę na potrzebę wypracowania nowych metod i form 

oddziaływania na młodzież celem poprawy efektywności prowadzonych działań. 

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby i potencjały, sformułowano następujące 

rekomendacje usług społecznych: 

1. Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych: treningi 

samodzielności, zajęcia rehabilitacyjne, programy upowszechniające wiedzę  

o problemach osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

2. Usługi opiekuńcze: rozwój opieki wytchnieniowej, zwiększenie dostępności do opieki 

długoterminowej, zapewnienie fachowej pomocy pielęgniarskiej. 

3. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych – specjalistyczna pomoc w zakresie opieki nad 

osoba niesamodzielną ale też i wsparcie emocjonalne.  

4. Programy profilaktyki zdrowia, w tym:  wykorzystanie współpracy z Przychodniami 

Kozienickimi i promocja działań profilaktycznych prowadzonych przez Przychodnie  

w ramach kontraktu NFZ oraz rozwój gminnych programów profilaktyki zdrowotnej 

opartych na przeprowadzonej diagnozie lokalnych potrzeb zdrowotnych. Rozwój 

współpracy ze szkołami – wykorzystanie szkolnych gabinetów lekarskich i pomocy 

pielęgniarki na rzecz wdrożenia programów edukacji zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, 

np. w zakresie walki z otyłością, profilaktyki wad postawy.  

5. Rozwój usług dla rodzin w formie poradnictwa: psychologicznego, specjalistów  

w zakresie rehabilitacji, dietetyki, rodzicielstwa tj. położna, utworzenie szkoły dla 

rodziców i młodych małżeństw. 

 

Pozostałe wnioski nawiązujące do zdiagnozowanych potrzeb, związane z usługami 

społecznymi dla mieszkańców to: 

− potrzeba rozwijania usług hospicjum stacjonarnego,   

− rozwój działań wspierających służących integracji rodzin, w tym rozwój samopomocy  

i wolontariatu,  

− zmiana sposobu prowadzenia programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, celem zwiększenia efektywności działań, np. rozwój współpracy ze 

sprzedawcami alkoholu, aktywne formy edukacji / treningi w szkołach, 

− udostępnienie punktu porad prawnych dla rodzin, a oparciu o wypracowane kryteria 

dostępu, 

− poprawa warunków udostępniania transportu sanitarnego dla potrzebujących, 

− wykorzystanie potencjału poradni psychologiczno- pedagogicznej w zakresie współpracy 

ze szkołami i rodzinami – poradnictwo dla rodzin, przeciwdziałanie przemocy, 

wspomaganie kompetencji wychowawczych rodziców, psychoedukacja. 

 

Ważne rekomendacje dla prowadzonej diagnozy potrzeb dostarczyli uczestniczący  

w wywiadach telefonicznych przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych, tj.: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”,  Spółdzielnia Socjalna „Przystanek 

Kozienice”, Powiatowy Urząd Pracy z Kozienicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
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w Kozienicach, HOSPICJUM im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Przewozie, Polski Czerwony Krzyż oddział w Kozinicach, Powiatowa Komenda 

Policji w Kozinicach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kozienicach, Kozienicki Dom Kultury 

im. B. Klimczuka.  

W opinii badanych stan usług społecznych świadczonych przez różne instytucje na terenie 

gminy Kozienice jest ogólnie dobry. Ich oferta jest raczej elastyczna i zmienia się poprzez ciągłe 

dostosowywanie się do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Badani zwracali uwagę na 

obecną trudną sytuację mieszkańcy, związaną z  pandemię COVID – 19 i ograniczonym 

dostępem do usług. Najważniejsze propozycje nowych usług społecznych i ich zakres 

wskazywane najczęściej przez badanych to: 

− usługi kierowane do dzieci i młodzieży, zwłaszcza wsparcie psychologiczne w walce  

z uzależnieniami behawioralnymi (uzależnienie od komputerów, telefonów i gier 

komputerowych), a także zajęcia kreatywne, 

− usługi kierowane do dzieci i ich rodziców, których celem miałaby być poprawa relacji 

w rodzinie, 

− doposażanie istniejących placów zabaw w nowe, atrakcyjne urządzenia, przedmioty, 

− wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi np. w formie środowiskowego domu 

samopomocy, 

− rozwój wolontariatu. 

Zwrócono również uwagę na konieczność integrowania dostępnych już usług 

społecznych w ramach systemowych rozwiązań i dotychczasowej działalności poszczególnych 

instytucji.  

W trakcie prowadzonej diagnozy podjęto próbę poznania społeczności poszczególnych 

sołectw gminy czy osiedli. Kluczowa w tym zakresie okazała się wiedza i obserwacja lokalnej 

społeczności i poszczególnych grup, w szczególności: młodzieży i seniorów dokonywana przez 

przedstawicieli parterów społecznych - liderów lokalnych, członków organizacji 

pozarządowych, sołtysów czy przewodniczących rad osiedli. Wnioski z badania są następujące:  

− najważniejszymi w ocenie liderów problemami, które dotykają mieszkańców  

i społeczności lokalne  są:  

a. brak pracy (w szczególności dla osób młodych, wchodzących na rynek 

zatrudnienia), rozwinięta szara strefa zatrudnienia – bez umów i szans na 

ubezpieczenie,   

b. niedostateczny dostęp do usług zwrotowych, w szczególności na obszarach 

wiejskich  – problem nasilony zdecydowanie obecną sytuacją pandemiczną  

w kraju, 

c. wysokie spożywanie alkoholu i/lub innych używek jako forma spędzania czasu 

wolnego młodzieży – towarzyszące temu gromadzenie się w mało uczęszczanych 

czy niedoświetlonych zaułkach osiedli, przystankach ( na obszarach wiejskich), 

zakłócanie ciszy i porządku, wandalizm, 

d. samotność osób starszych – w opinii liderów większy problem występuje na 

terenie miasta, 
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e. izolacja osób niepełnosprawnych, niski ich udział w życiu społecznym gminy oraz 

towarzysząca temu niska świadomość mieszkańców w zakresie pomocy, sposobu 

zachowania się względem osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna. 

− w zakresie usług społecznych, dostępnych na terenie gminy zwrócono uwagę na: 

a. potrzebę dokonywania efektywności ich świadczenia w kontekście jakości 

oraz zainteresowania mieszkańców daną usługą, 

b. potrzebę poprawy promocji i informacji na temat świadczonych usług oraz 

próbę odejścia od podzielenia zadań na wiele instytucji na rzecz 

koncentrowania wsparcia, a przynajmniej dostępu do informacji o tym 

wsparciu. 

− w opinii liderów mieszkańcy gminy nie są zaangażowani w sprawy lokalne (swojej wsi 

czy osiedla), większość liderów zwracała uwagę na niskie zainteresowanie zebraniami 

oraz wydarzeniami myjącymi miejsce np. w konkretnej miejscowości, jednocześnie: 

a. okres pandemii nie spowodował, iż mieszkańcy częściej zwracają się do nich  

z prośbą o pomoc, odczuwalne jest wycofanie społeczne i zachowywanie 

dystansu,  

b. specyfika obszarów wiejskich powoduje, iż sołtys częściej ma kontakt  

z mieszkańcami np. przy okazji poboru raty za podatek czy opłaty śmieciowej, 

jest to jednocześnie sposobność do rozmowy czy przekazania informacji, 

zdecydowanie trudniej o kontakt z mieszkańcami na terenie miasta, 

c. liderzy wskazywali na potrzebę podniesienia własnych umiejętności pracy ze 

społecznością lokalną, rozwijania aktywności mieszkańców przez lokalne 

wydarzenia czy rozwój lokalnych grup, klubów, stowarzyszeń. 

− w zakresie proponowanych usług społecznych liderzy nie zawsze formułowali 

konkretne rozwiązania ale za to odnosili się do poszczególnych grup mieszkańców  

i dotykających je problemów, tj.: 

a. młodzież – brak miejsca na spędzanie czasu wolnego  – szczególnie  w mieście, 

propozycje klubu, skateparku jako miejsca aktywnego spędzania czasu 

zgodnie z trendem i zainteresowaniami młodzieży, pomoc rodzicom  

w zakresie poprawy kontaktów i relacji międzypokoleniowych w rodzinie 

b. osoby niesamodzielne i ich rodziny – poprawa dostępności komunikacyjnej 

szczególnie na obszarach wiejskich, wsparcie emocjonalne rodzin, potrzeba 

lepszego dostępu do specjalistów, poprawa świadomości mieszkańców  

w zakresie problemów i sytuacji osób niepełnosprawnych w gminie, 

minimalizowanie barier w dostępności do usług kulturalnych dla osób  

niepełnosprawnych i ich rodzin, 

c.  osoby młode – brak pracy i szybkie uzależnianie się od korzystania ze 

świadczeń z opieki społecznej – aktywizacja zawodowa, współpraca instytucji 

z lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwój 

promocji gospodarczej miasta – budowanie oferty inwestycyjnej miasta.  

 

 



  
 

92 
 

2.8 Wnioski i rekomendacje  
 

Szczegółowa analiza potrzeb i problemów społeczności lokalnej gminy Kozienice  

w zakresie dostępności do usług społecznych oraz specyficzne uwarunkowania gminy  

pozwalają na dokonanie dodatkowej analizy strategicznej mocnych i słabych stron badanego 

obszaru.  

Tabela 36: Mocne i słabe strony analizy potrzeb i problemów społecznych w Gminie 

Kozienice – kluczowe obszary 

MOCNE CZYNNIKI 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE CZYNNIKI 
(czynniki wewnętrzne) 

- dobry stan infrastruktury społecznej, w tym 
dostępności dla osób o szczególnych potrzebach, 
szczególnie na terenie miasta, 
- relatywnie niska stopa bezrobocia rejestrowanego,  
- poprawa sytuacji społeczno – ekonomicznej rodzin, 
- spadająca liczba rodzin korzystających ze wsparcia  
- wysoki odsetek rodzin korzystających z opieki nad 
dziećmi do lat 3 oraz opieki przedszkolnej, 
- rozwinięta oferta zajęć dodatkowych dla dzieci na 
terenie miasta (OPP Ogród Jordanowski, Szkoła 
Muzyczna I Stopnia, KDK, świetlica środowiskowa), 
- szeroka oferta usług i świadczeń oferowana przez 
CUS (M-GOPS), 
- zaangażowanie organizacji pozarządowych w 
świadczenie usług społecznych dla mieszkańców z 
wykorzystaniem instrumentów wynikających z 
programu współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi, 
- rozwój organizacji zrzeszających mieszkańców na 
obszarach wiejskich (KGW, OSP), 
- rozbudowana oferta usług dla seniorów na terenie 
miasta (dwa Kluby seniora, UIIIW, dedykowana 
oferta KDK),  
- wysokie zainteresowanie rodzin korzystaniem z 
pomocy specjalistycznej i doradztwa, 
- stosunkowo dobra baza infrastruktury zdrowotnej, 
w tym sieć gabinetów lekarskich w szkołach, 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 
- systematyczne realizowanie przez placówki opieki 
medycznej programów profilaktycznych  
- tradycja samopomocy sąsiedzkiej na obszarach 
wiejskich gminy, 
- rozwijająca się oferta podmiotów i instytucji 
ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb osób 
niepełnosprawnych, tj. WTZ, Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin SAMI SOBIE,  
- rozbudowana oferta usług dla dzieci z 
niepełnosprawnościami w placówkach oświatowych 
gminy, 
 
 

 

- malejąca liczba mieszkańców gminy  
- ujemny przyrost naturalny  
- ujemne i wysokie saldo migracji w gminie  
- niedostateczna wiedza na temat szarej strefy rynku 
pracy i osób biernych zawodowo, szczególnie na 
obszarach wiejskich,  
- rosnące zapotrzebowanie na zajęcia dodatkowe dla 
dzieci, szczególnie na terenach wiejskich i 
prowadzone najbliżej miejsca zamieszkania, np. na 
osiedlach, sołectwach, 
- odczuwalny problem braku pracy na lokalnym 
rynku zatrudnienia dla osób młodych, 
- niedostosowanie wykształcenia i umiejętności 
aktywnego poszukiwania pracy do wymagań 
lokalnego rynku pracy,  
- trudna sytuacja osób niepełnosprawnych na 
lokalnym rynku pracy,  
- niekorzystna struktura demograficzna – rosnący 
udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej 
liczbie mieszkańców gminy, 
- wzrastająca liczba rodzin deklarujących i 
posiadających problemy opiekuńczo – 
wychowawcze,  
- brak specjalistycznego poradnictwa dla dzieci i 
młodzieży, w tym poradnictwa psychiatrycznego i 
psychologicznego, 
- problem nadużywania alkoholu i przemocy w 
rodzinie, 
- wysokie natężenie problemów związanych z 
przemocą w rodzinach i wśród młodzieży, 
- stosunkowo wysoki problem spożywania alkoholu i 
innych substancji psychoaktywnych przez młodzież, 
- niedostateczny dostęp do usług społecznych na 
obszarach wiejskich gminy, w tym bariery 
komunikacyjne, 
- niskie zaangażowanie mieszkańców miasta w 
sprawy osiedla, wspólnoty samorządowej, 
- niska wiedza mieszkańców na temat dostępnej 
oferty instytucji, organizacji funkcjonujących na 
terenach wiejskich, 
- niedostateczny dostęp do usług zdrowotnych na 
terenach wiejskich, 
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- rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla 
osób niesamodzielnych, w tym osób 
niepełnosprawnych, 
- rosnąca liczba osób niepełnosprawnych, 
niepełnosprawność jako druga przyczyna udzielenia 
pomocy społecznej, 
- niedostateczny dostęp do miejsc integracji i pobytu 
dziennego dla seniorów zamieszkujących obszary 
wiejskie, np. klub seniora,   
- brak współpracy instytucji i podmiotów 
działających w obszarze usług społecznych, w tym 
niedostateczny przepływ informacji na temat działań 
realizowanych na rzecz danej grupy docelowej, 
- niedostateczne wsparcie rodzin i opiekunów 
faktycznych osób niepełnosprawnych, w tym 
wsparcie specjalistyczne i emocjonalne,  
- niedostateczna oferta opieki wytchnieniowej, 
- trudna sytuacja osób niepełnosprawnych na 
lokalnym rynku pracy i niski ich udział w życiu 
społeczno – kulturalnym gminy 
- rosnąca liczba osób korzystających z pomocy z 
powodu długotrwałej choroby, 
- rosnące zapotrzebowanie na pomoc specjalistyczną 
w zakresie relacji w rodzinie, pogłębione przez 
pandemię COVID-19 

  
 
  

 

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy skatalogowano do poziomu czterech głównych 

obszarów tematycznych, integrujących główne potrzeby mieszkańców oraz potencjał 

społeczny gminy Kozienice: 

A. obszar aktywizacji zawodowej, 

B. obszar promocji i ochrony zdrowia,  

C. obszar Rodzina, 

D. obszar osoby niesamodzielne i ich opiekunowie. 

 

Przeprowadzona diagnoza oraz analiza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej  

w zakresie usług społecznych pozwala na sfomułowanie następujących rekomendacji: 

A- obszar aktywizacji zawodowej: 

− Centrum Usług Społecznych powinno czynić starania na rzecz współpracy  

z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz rynku pracy, tj. Powiatowy Urząd Pracy w 

Kozienicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie, Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Kozienicach w zakresie: poprawy komunikacji miedzy pracownikami, 

integracji przez Centrum Usług Społecznych informacji w zakresie oferty świadczonej 

przez innych usługodawców, jej dostępności i warunków kwalifikacji, 
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− stworzenia oferty aktywizacji społeczno– zawodowej realizowany zgodnie z zasadą 

indywidualizacji wsparcia,  

− wprowadzenie nowych metod reintegracji zawodowej z wykorzystaniem narządzi TIK,  

ukierunkowanych na wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy,  

− budowanie lokalnej koalicji na rzecz promocji zatrudnienia zrzeszającej instytucje, 

organizacje pozarządowej działające na rzecz promocji zatrudnienia oraz lokalnych 

pracodawców, 

− zwieszenie dostępności do pomocy doradczej i specjalistycznej w zakresie rynku pracy, 

− rozwoju współpracy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, 

− elastycznego wykorzystania staży zawodowych i praktyk w ramach programów, 

wspierających aktywizację młodzieży oraz osób biernych zawodowo,  

− promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych, podjęcie próby zapewnienia 

zatrudnienia wspomaganego przy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 

szacowana grupa docelowa podejmowanych działań: 
 

− liczba mieszkańców gminy Kozienice w wieku 15-49 lat : 13563 os., w tym 6462 
kobiety (dane GUS) 

 

− mieszkańcy gminy Kozienice, osoby  będące w trudnej sytuacji na runku pracy: 1092 
osób, w tym 652 kobiety ( dane PUP w Kozienicach), w szczegółach: 

 

• mieszkańcy do 30 roku życia – 311 osób, w tym 201 kobiet 

• osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 67 osób, w tym 38 kobiet 

• osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 262 osoby, w tym 238 
kobiet 

• osoby niepełnosprawne – 61 osób, w tym 24 kobiety 

• osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 58 osób , w tym 32 kobiety 

• osoby bez doświadczenia zawodowego – 260 osób, w tym 167 kobiet 
 

B - obszar promocji i ochrony zdrowia: 

− zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, tym zwiększenie dostępności do 

opieki długoterminowej, zapewnienie fachowej pomocy pielęgniarskiej, 

− rozwój usług dla rodzin w formie poradnictwa: psychologicznego, specjalistów  

w zakresie rehabilitacji, dietetyki, rodzicielstwa tj. położna, utworzenie szkoły dla 

rodziców i młodych małżeństw, 

− rozwój usług opiekuńczych całodobowych, hospicjum domowego,  

−  wdrażanie programów profilaktyki zdrowia, zgodnych z lokalną diagnozą oraz mapą 

potrzeb województwa mazowieckiego,  

− rozwój współpracy ze szkołami – wykorzystanie szkolnych gabinetów lekarskich  

i pomocy pielęgniarki na rzecz wdrożenia programów edukacji zdrowotnej dla dzieci  

i młodzieży, np. w zakresie walki z otyłością, profilaktyki wad postawy, 
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− rozwój współpracy z działającymi na Przychodniami, informowanie i promocja działań 

profilaktycznych prowadzonych przez Przychodnie w ramach kontraktu NFZ.  

 

 

 

 

szacowana grupa docelowa podejmowanych działań: 
 

− liczba mieszkańców gminy Kozienice 29421 osób, w tym 15052 kobiety (dane GUS) 
 

− liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, mieszkających na terenie gminy 
Kozienice, potencjalnie objętych programami profilaktyki zdrowia w szkołach (wiek 
5-19 lat ) – 4214 osób, w tym 2074 kobiety (dane GUS) 

− liczba mieszkańców gminy Kozienice w wieku 20-39, potencjalnie objęta programem 
szkoły rodzenia – 7716 osób, w tym 3622 kobiety mieszkańcy do 30 roku życia – 311 
osób, w tym 201 kobiet (dane GUS) 

− liczba seniorów, mieszkających na terenie gminy Kozienice, potencjalnie objętych 
usługami społecznymi w zakresie ochrony zdrowia  – 5915 osób , w tym 3429 kobiet 
(dane GUS) 

 

 

C- obszar Rodzina: 

− zwieszenie dostępu do oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, w tym w pracy 

podwórkowej, 

− zapewnienie dostępu do poradnictwa, doradztwa specjalistycznego, w tym pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej, prawnej ukierunkowanej na wsparcie rodzin  

i członków rodzin ( osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży) w zakresie  problemów 

opiekuńczo – wychowawczych, przeciwdziałania przemocy i agresji, profilaktyki 

uzależnień, pełnienia ról społecznych, relacji i komunikacji w rodzinie, 

− wsparcie rodzin w miejscu zamieszkania w zakresie przezwyciężania bezradności, 

− rozwój oferty związanej ze wsparciem zdrowia psychicznego, przez poradnictwa 

psychologiczne oraz usługi psychoedukacji rodzin,  

− rozwój działań ukierunkowanych na wzrost postaw obywatelskich w formie edukacji, 

promocji i wolontariatu, samopomocy, 

− rozwój oferty zajęć  sportowych i rekreacyjnych dla rodzin,  

− nawiązanie współpracy instytucji na rzecz promocji i informacji mieszkańców  

o dostępnych na terenie gminy Kozienice usługach dla rodzin i członków rodzin, 

− rozwój oferty edukacji rodzin, w formie: szkoleń, poradnictwa, otwartych spotkań,  

− utworzenie miejsc spotkań dla młodzieży. 
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szacowana grupa docelowa podejmowanych działań: 
 

− liczba mieszkańców gminy Kozienice w wieku do 59 roku życia – 20970 osób, w tym 
10217 kobiet 29421 (dane GUS) 

 

− liczba dzieci i młodzieży, mieszkających z gminie Kozienice, w wieku szkolnym, (wiek 
5-19 lat ) – 4214 osób, w tym 2074 kobiety (dane GUS) 

− liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych – 87 rodzin 

 

D- obszar osoby niesamodzielne i ich opiekunowie  

− zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, tym : rozwój opieki wytchnieniowej, 

zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej, krótkoterminowej,  opieki  

w miejscu zamieszkania, 

− edukacja i poradnictwo dla opiekunów faktycznych – specjalistyczna pomoc w zakresie 

opieki nad osoba niesamodzielną, poradnictwo, 

− wsparcie emocjonalne opiekunów faktycznych – w formie poradnictwa 

psychologicznego oraz różnych form samopomocy , tj. grupy wsparcia, wolontariat, 

− rozwój dziennych form usług opiekuńczych, tj. Klub Seniora, 

− podejmowanie działań na rzecz przełamanie izolacji osób starszych  

i niepełnosprawnych i ich włączania w życie kulturalne gminy,  

− wsparcie emocjonalne osób niesamodzielnych przez rozwój wolontariatu i pomocy 

sąsiedzkiej, 

− poprawa dostępności do usług rehabilitacji. 

szacowana grupa docelowa podejmowanych działań: 
 

− Liczba seniorów, mieszkających na terenie gminy Kozienice, potencjalnie objęta 
wsparciem  – 5915 osób , w tym 3429 kobiet (GUS) 

− liczba mieszkańców gminy Kozienice, osób niepełnosprawnych korzystających ze 
wsparcia – 245 osób  

− liczba rodzin, korzystających ze wsparcia z powodu niepełnosprawności  - 283 
rodziny 

 

− liczba rodzin, korzystających ze wsparcia z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby – 
242 rodziny 
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3. Spis tabel : 
 

I. Tabele: 

Tabela 1 Wybrane dane demograficzne Gminy Kozienice 2019 rok 

Tabela 2: Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi. 

Tabela 3: Struktura wieku mieszkańców gminy Kozienice w % w 2020 roku 

Tabela 4: Mieszkańcy Gminy Kozinice wg grup wiekowych i płci w 2020 roku  

Tabela 5: Pracujący w Gminie Kozienice na 1000 mieszkańców 

Tabela 6: Poziom bezrobocia w powiecie kozienickim w 2020 roku 

Tabela 7: Bezrobotni w powiecie kozienickim w podziale na płeć w 2020 roku  

Tabela 8: Zasoby infrastruktury społecznej w gminie Kozienice w 2020 roku – opieka nad 

dziećmi  

Tabela 9: Zasoby infrastruktury społecznej w gminie Kozienice w 2020 roku 

Tabela 10: Tabela 10: Dane o korzystających z pomocy i wsparcia M-GOPS w Kozienicach do 

2020 r.  

Tabela 11: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek o płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń w 2020 roku 

Tabela 12: Wskaźnik deprywacji lokalnej w gminie Kozienice 

Tabela 13: Typy rodzin korzystające ze świadczeń w 2020 roku 

Tabela 14: Rodzaje świadczeń, z których korzystają rodziny ze względu na liczbę dzieci w 2020 

roku 

Tabela 15: Przyczyny korzystania z pomocy społecznej na terenie Gminy Kozienice w latach 

2018 – 2020 

Tabela 16: Liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu alkoholizmu i 

narkomanii 

Tabela 17: Szacunkowa skala problemów alkoholowych w Gminie Kozienice 

Tabela 18: Liczba świadczeń przyznanych z powodu niepełnosprawności lub długotrwałej 

choroby 

Tabela 19: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze pomocy społecznej  

Tabela 20: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze …. 

Tabela 21: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze edukacji 

Tabela 22: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze kultury 
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Tabela 23: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze promocji i ochrony 

zdrowia 

Tabela 24: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze reintegracji 

zawodowej i społecznej  

Tabela 25: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze przeciwdziałania 

bezrobocia  

Tabela 26: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze wspierania osób 

niepełnosprawnych  

Tabela 27: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze komunalnym i 

mieszkaniowym  

Tabela 28: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze kultury fizycznej i 

turystyki  

Tabela 29: Usługi społeczne w Gminie Kozienice świadczone w obszarze systemu pieczy 

zastępczej   

Tabela 30: Usługi zdrowotne w Gminie Kozienice – prywatne gabinety i praktyki lekarskie 

Tabela 31: Zestawienie organizacji działających na terenie gminy Kozienice 

Tabela 32: Wysokość funduszu sołeckiego w Gminie Kozienice   

Tabela 33: Znajomość podmiotów świadczących usługi społeczne działających na terenie 

gminy Kozienice  

Tabela 34:  Potrzeby i problemy dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę Kozienice 

Tabela 35:  Potencjał współpracy Centrum Usług Społecznych w kontekście kluczowych ryzyk 

socjalnych i potrzeb mieszkańców   

Tabela 36: Mocne i słabe strony analizy potrzeb i problemów społecznych w Gminie Kozienice 

– kluczowe obszary  

 

 


