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Inicjatywa społeczna to celowe zaangażowanie w ży-
cie społeczności, które ujawnia się w konkretnym dzia-
łaniu. Takie działanie wypływa z serca tej społeczności, 
czyli mieszkańców, wykazujących wolę, by zmieniać 
rzeczywistość, w której żyją na co dzień i podnosić 
jej jakość. Przekazujemy w Państwa ręce katalog, 
w którym staraliśmy się zebrać podmioty zaangażowane 
w rozwiązywanie problemów społecznych w naszym 
powiecie. Za instytucjami kryją się ludzie, którzy 
poświęcają swój czas, energię,  by wesprzeć tych, którzy 
oczekują pomocy. Chcielibyśmy podkreślić, że są to oso-
by, które często nieświadomie, przyczyniają się do rozwo-
ju ekonomii społecznej. Chcemy, by nasz powiat był miej-
scem przyjaznym ekonomii społecznej. 

 Choć ekonomia społeczna  staje się coraz ważniejszym elementem polityki sa-
morządowej, jednak tak naprawdę od nas - mieszkańców zależy czy będzie się roz-
wijać dynamicznie, czy powoli. Państwo może wymusić pewne działania, jednak bez 
świadomych obywateli, bez poczucia potrzeby współpracy,  szerokiego lokalnego 
partnerstwa międzysektorowego, zakorzenionego w środowisku lokalnym, w zasa-
dzie nie jest możliwe efektywne funkcjonowanie w warunkach rynkowych przed-
siębiorstw społecznych. Wiąże się to z koniecznością tworzenia pewnej kultury na 
rzecz podmiotów ekonomii społecznej. One muszą być akceptowalne społecznie, 
odpowiadać na lokalne potrzeby i funkcjonować tam, gdzie są potrzeby społeczne. 
Czy w naszym powiecie będą osoby, które włączą się w ten proces,  które znajdą 
czas, chęci, będą spotykać się, rozmawiać, podejmować wspólne działania… W za-
sadzie to pytanie do każdego z nas. 

Paweł Wiśniewski
Prezes Zarządu 

Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”
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Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:
1. Prowadzenie działań zmierzających do udzielania pomocy 

osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
2. Opracowanie i wdrażanie programów pomocy w celu ak-

tywizowania określonych grup społecznych ukierunko-
wanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
w tym prowadzenie badań i sporządzanie prac rozwojo-
wych w tym zakresie.

3. Nawiązywanie współpracy z instytucjami rządowymi, sa-
morządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w za-
kresie realizacji celów statutowych.

4. Prowadzenie działań w zakresie promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

5. Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń i konsultacji 
w celu podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzysze-
nia oraz popularyzowanie nowych rozwiązań w dziedzinie 
pracy socjalnej.

6. Tworzenie i prowadzenie ośrodków o charakterze dorad-
czym i konsultacyjnym,

7. Organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, 
terapii  i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Humanus
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” 

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Huma-
nus” jest organizacją działającą głownie na polu pomocy 
społecznej. Podejmujemy działania, które zmierzają do 
zwiększenia aktywności biernych mieszkańców powiatu 
janowskiego. Działania kierujemy do różnych grup spo-
łecznych: dzieci, młodzieży, osób w wieku aktywności 
zawodowej oraz seniorów. Staramy się dbać o kreowanie 
pozytywnego wizerunku polityki społecznej na terenie na-
szego powiatu. Od maja 2009 roku Stowarzyszenie posia-
da status organizacji pożytku publicznego.

Misja Stowarzyszenia: 
WSPIERAMY OSOBY I RODZINY W PRZEZWYCIĘŻENIU 

TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH ORAZ STWARZA-
NIU WARUNKÓW UMOŻLIWIAJACYCH IM PRAWIDŁOWE 
FUNKCJONOWANIE W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.
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Klub Integracji Społecznej – funkcjonuje 

od 2008 roku. Osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym, pozostające bez pracy, 
mogą skorzystać z różnorodnej pomocy, 
której celem jest aktywizacja społeczna 
i zawodowa, a efektem umiejętność poszuki-
wania i świadczenia pracy. Dla klubowiczów 
organizowane są spotkania integracyjne 
i okolicznościowe m.in. ogniska, wyjazdy, 
rajdy rowerowe, spotkania wigilijne. Dzięki 
współpracy z Bankiem Żywności i Caritas 
Diecezji Sandomierskiej, otrzymują pomoc 
żywnościową. Ponadto staramy się dosto-
sować do potrzeb uczestników, podejmuje-
my różnorodne, ciekawe działania, czasami 
niekonwencjonalne, które mają inspirować 
do zmiany. Od stycznia 2009 roku Klub In-
tegracji Społecznej działa jako część dużej 
jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia – 
Centrum Aktywności Społecznej w Janowie 
Lubelskim. Swoją działalność rozszerzył na 
wszystkie gminy powiatu janowskiego. 

Świetlica Środowiskowa „Stokrotka” 
powstała w 2007 roku dzięki dotacji 
MPIPS. Korzystają z niej dzieci w wieku 
7-15, które pochodzą z rodzin dotknię-
tych problemem ubóstwa, niezaradno-
ści opiekuńczo–wychowawczej. Dzieci 
w świetlicy korzystają z zajęć socjote-
rapeutycznych, opiekuńczych i wycho-
wawczych. Dodatkowo organizowane są 
dla nich liczne spotkania okolicznościo-
we np. Dzień Dziecka, Wigilia, Mikołajki, 
ferie zimowe, wycieczki, kolonie. Objęte 
są programem dożywiania i każdego 
dnia otrzymują bezpłatnie drożdżówki 
oraz ciepły napój, które stowarzyszenie 
pozyskuje od lokalnych przedsiębior-
ców. Opiekę nad dziećmi sprawuje peda-
gog, a wspierają go wolontariusze- na-
uczyciele ze Szkoły Podstawowej oraz 
logopeda i psycholog.

OSOBA 
DO KONTAKTU

Kierownik Świetlicy 

Środowiskowej  

„Stokrotka”  

Maria Wójcik

OSOBA 
DO KONTAKTU

Kierownik KIS  

Paweł Wiśniewski
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W 2011 roku w Białobrzegach koło Legio-

nowa/Warszawa powstał Konwent Centrów 
i Klubów Integracji Społecznej - pierwsza od-
dolnie tworzona platforma współpracy pod-
miotów otoczenia ekonomii społecznej. Kon-
went CIS/KIS to forum wymiany doświadczeń, 
wypracowywania wspólnych stanowisk i pre-
zentowania propozycji rozwiązań systemo-
wych w kluczowych sprawach dotyczących 
problematyki świadczenia usług reintegracji 
społecznej i zawodowej, współpracy z jed-
nostkami organizacyjnymi pomocy społecz-
nej, urzędami pracy oraz organizacjami po-
zarządowymi. Założycielami Konwentu CIS/
KIS zostało 19 podmiotów, reprezentujących 
centra integracji społecznej oraz 23 jednostki 
organizacyjne reprezentujące kluby integracji 
społecznej. Funkcję sekretariatu Konwen-
tu CIS/KIS powierzono Instytutowi Rozwoju 
Służb Społecznych w Warszawie.

Z inicjatywy władz Stowarzyszenia w 2012 roku po-
wstał Janowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uroczysty 
akt powołania miał miejsce na II Janowskim Lecie Senio-
ra. Powstał on także dzięki dobrej woli Partnerów - Pol-
skiemu Towarzystwu Polityki Społecznej Oddział Lublin 
i Gminie Janów Lubelski, którzy zdecydowali się przystą-
pić do  projektu. Patronat naukowy nad JUTW objął Uni-
wersytet Marii Curie Skłodowskiej z Lublina. Działaniami 
objęto około 50 Seniorów - słuchaczy JUTW z terenu 
Gminy Janów Lubelski.

W okresie realizacji projektu, słuchacze JUTW  uczest-
niczą w wykładach i warsztatach. Wykłady prowadzone 
są przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, nato-
miast zajęcia warsztatowe dostosowane zostały do 
predyspozycji i zainteresowań Seniorów. Najczęściej są 
to zajęcia z: informatyki, warsztaty plastyczne, fotogra-
ficzne, lektorat z języka obcego, zajęcia na siłowni i sali 
gimnastycznej.

W ramach JUTW  organizowane są spotkania i wyjazdy 
integracyjne, które  przybrały formę międzypokoleniową. 
Pod patronatem Uniwersytetu organizujemy dla  senio-
rów z Gminy uroczystości i spotkania okolicznościowe. 
Rozwija się  również idea wolontariatu i samopomocy 
sąsiedzkiej wśród najstarszych mieszkańców gminy.  

FOT

OSOBA 
DO KONTAKTU

Kierownik JUTW  

Małgorzata Gajewska
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Powstanie Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej to odpowiedź 
Stowarzyszenia na poszukiwanie 
nowoczesnych sposobów rozwią-
zywania problemów społecznych 
i aktywizacji zawodowej osób za-
grożonych wykluczeniem społecz-
nym. Ekonomia społeczna staje 
się wszechobecna i nabiera coraz 
większego znaczenia. Chcieliśmy, 
by osoby bezrobotne, które znala-
zły się w trudnej sytuacji życiowej, 
chętne do zmiany, otrzymały szansę 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach 
społecznych. Staramy się, by lu-
dzie, którzy korzystają ze wsparcia 
i pomocy stowarzyszenia, mogli 
usłyszeć o podmiotach ekonomii 
społecznej, skorzystać z ich wspar-
cia i zmienić jakość swojego życia. 
Podejmujemy działania mające na 
celu upowszechnianie, edukację 
i promocję ekonomii społecznej. 
Wspieramy powstawanie przed-
siębiorstw społecznych. Szkolimy 
osoby zainteresowane w zakresie 
zakładania spółdzielni socjalnej, 

Punkt konsultacyjny dla rodzin – z po-
rad wykwalifikowanych specjalistów mogą 
korzystać rodziny, które nie radzą sobie 
z problemami dnia codziennego lub wycho-
waniem dzieci. W punkcie prowadzone jest 
poradnictwo specjalistyczne, prawne, peda-
gogiczne i psychologiczne oraz mediacja.

Pomoc pedagogiczna jest udzielana 
w formie:

8. Diagnozy sytuacji rodzinnej, poprzez:
a. udzielanie rodzinom konsultacji 

zmierzających do sformułowania 
problemu,

b. dokonywanie diagnozy systemu ro-
dzinnego,

c. wspomaganie rodziny w poszukiwa-
niu bardziej zadowalających sposo-
bów funkcjonowania

d. poprzez proponowanie odpowied-
nich form pomocy psychologicznej,

e. ustalanie potrzeb i zakresu pomocy 
ze strony innych instytucji, służb i or-
ganizacji wspierających rodzinę.

2. Profilaktycznej pracy z rodziną, po-
przez:

a. popularyzację wiedzy psychologicz-
no-pedagogicznej dot. funkcjonowa-
nia rodziny,

b. interwencję i pomoc w rozwiązywa-
niu konfliktów i problemów wycho-
wawczych,

c. łagodzenie konfliktów miedzy rodzi-
cami w celu poprawy funkcjonowa-
nia rodziny,

d. działania na rzecz trwałości rodziny,
e. wspieranie rodzin problemowych, 

organizowanie ruchu samopomocy 
i klubów dla rodziców,

f. wspomaganie matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

a pracowników instytucji pomocy 
i integracji społecznej w  zakresie 
wykorzystywania narzędzi ekono-
mii społecznej w codziennej pracy 
z osobami zagrożonymi wyklu-
czeniem społecznym. Zachęcamy 
władze samorządowe do tworze-
nia życzliwego klimatu dla rozwo-
ju przedsiębiorczości społecznej 
w powiecie janowskim. Staramy się 
docierać z ekonomią społeczną do 
różnych grup społecznych, wyko-
rzystując różnorodne możliwości. 

FOT

FOT

OSOBA 
DO KONTAKTU

Iwona Kędziera

OSOBA 
DO KONTAKTU

Anna Mazur
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FUNDACJA INICJATYW  
LOKALNYCH

Fundacja Inicjatyw Lokalnych (FIL) jest organizacją 
pozarządową /non-profit/ działającą w województwie 
lubelskim. Rozpoczęła działalność w 2006 r.  
Główna siedziba jest w Lublinie. Fundacja ma 4 oddziały,  
w tym w Janowie Lubelskim.

Celem Fundacji jest wspieranie wszech-
stronnego rozwoju społeczno - gospodarczego 
a zwłaszcza podejmowanie działań na rzecz 
likwidacji dysproporcji i włączania w procesy 
rozwojowe obszarów słabiej rozwiniętych.

SIEDZIBA
Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Oddział w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52
23-300 Janów Lubelski
Tel. 15 872 52 52, 15 871 75 36
janowlubelski@lfr.lublin.pl
www.fil.lublin.pl

LIDER
Grażyna Łysiak – Prezes Zarządu
Maria Zielonka – kierownik oddziału

KONTAKT
Justyna Bieńko
tel. 15 871 75 36
janowlubelski@lfr.lublin.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE  
O ORGANIZACJI - MISJA I CELE DZIAŁANIA 

Fundacja realizuje powyższe cele przez:
• Opracowywanie i wdrażanie programów ukierunko-

wanych na rozwój sektora małych i średnich przed-
siębiorstw oraz wspieranie osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą, 

• Podejmowanie działań związanych z potrzebami 
rynku pracy (m.in. aktywizacja i wspieranie osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy, promocja 
zatrudnienia, pośrednictwo pracy, doradztwo per-
sonalne, poradnictwo zawodowe, współpraca z in-
nymi instytucjami rynku pracy),

• Podejmowanie działań wspomagających rozwój 
społeczności lokalnych, organizacji pozarządo-
wych i innych instytucji działających na rzecz roz-
woju społeczno - gospodarczego w różnych dzie-
dzinach (m. in. przedsiębiorczość, edukacja, nauka, 
kultura, informacja, integracja europejska, ochrona 
środowiska, pomoc społeczna, charytatywna i hu-
manitarna), 

• Podejmowanie aktywności służących wyrównywa-
niu szans grup słabszych lub zagrożonych społecz-
nym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniej-
szości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowiska 
patologicznych lub terenów zaniedbanych gospo-
darczo, społecznie, kulturowo), 

• Prowadzenie działalności szkoleniowej i informa-
cyjno - doradczej,

• Organizowanie i prowadzenie seminariów i konfe-
rencji, 

• Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć promo-
cyjnych, 

• Współpracę z władzami samorządowymi, rządowy-
mi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytu-
cjami w zakresie wymienionym w celach działania 
Fundacji,
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Swoje działania Fundacja kieruje do szerokiego grona 
odbiorców: administracji publicznej, jednostek organizacyj-
nych samorządu terytorialnego, organizacji społecznych. 
Odbiorcami usług Fundacji są również mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, rolnicy, a także – w wybranych projektach 
– grupy zagrożone marginalizacją, np. bezrobociem.

W 2013 roku oddział FIL zorganizował 62 szkolenia, 
w których wzięło udział 269 uczestników, z tego 124 to oso-
by bezrobotne.

W ub.r. oddział realizował dwa projekty unijne, w ramach 
jednego z nich przyznawano dotacje na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł, a w ramach 
drugiego organizowano szkolenia dla pracowników firm bu-
dowlanych.

FUNDACJA INICJATYW  
LOKALNYCH

OSIĄGNIĘCIA/SUKCESY
Oddział FIL istnieje w Janowie od 2007 r., w tym czasie 

przeprowadził ok. 250 szkoleń zawodowych, komputero-
wych i innych, na których przeszkolono ponad 1500 osób 
w większości z terenu powiatu janowskiego. Zrealizo-
wał lub jest w trakcie realizacji 8 projektów ze środków 
UE, m.in. dotyczących realizacji szkoleń i przyznawania 
dotacji. Oddział świadczy usługi doradcze w zakresie 
przygotowywania biznesplanów i wniosków o dotacje 
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 
Takich usług zrealizowano kilkaset.
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OPIS DZIAŁALNOŚCI 
Działalność Stowarzyszenia skupia się głównie na:
• rozwoju turystyki wiejskiej w oparciu o posiadane 

zasoby naturalne, jak bogactwo lasów, rzek, stawów 
i jezior, lokalną tradycję i kulturę ludową: zakładane są 
gospodarstwa agroturystyczne, projektowane ścieżki 
rowerowe i piesze,

• kreowaniu markowych produktów turystycznych,
• udziale i organizacji imprez promocyjnych,
• organizacji szkoleń tematycznych,
• tworzeniu warunków dla zachowania dziedzictwa toż-

samości kulturowej oraz wykorzystaniu ich dla dalsze-
go rozwoju,

• prezentacji wzorców aktywności społecznej i gospo-
darczej obszaru LGD w kraju i za granicą,

• aktywizacji środowisk lokalnych w rozwój działalności 
LGD,

• popularyzacji i wsparciu rozwoju produkcji i wytwarza-
nia wyrobów lokalnych. 

Poprzez promocję i pracę Członów Stowarzyszenia chcemy 
zachęcić kolejnych animatorów do pracy na swoim terenie, 
wykorzystać tkwiący w nich potencjał w celu realizacji wspól-
nych zadań oddolnego podejścia programu LEADER i pełne-
go osiągnięcia założonych celów. Wierzymy, że współpraca 
oraz wspólny wysiłek ludzi z różnych sektorów umocni wiarę 
w możliwość poprawy jakości życia oraz sytuacji ekonomicz-
nej terenu działania LGD. 

LEŚNY KRĄG
Lokalna Grupa Działania 

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” to porozumienie partnerskie 
osób i instytucji zainteresowanych rozwojem i poprawą jakości życia 
mieszkańców obszarów wiejskich. Partnerstwo powstało w 2006 roku 
w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ Partnerstwo LGD 
„Leśny Krąg” przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą 
reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i insty-
tucji publicznych, funkcjonujące na spójnym obszarze, w oparciu o wie-
lowiekowe więzy historyczne, kulturowe i przyrodnicze – głównie obszar 
Lasów Janowskich.

Misja: Poprawa jakości życia, pobudzenie aktywności gospodarczej 
i społecznej mieszkańców z terenu LGD do innowacyjnego wykorzy-
stania zasobów lokalnych, dostępnych środków zewnętrznych przez 
współpracę samorządów lokalnych, przedsiębiorców organizacji poza-
rządowych. 

LIDER
Janina Skubik
Prezes Stowarzyszenia

OSIĄGNIĘCIA/SUKCESY
Sukcesem Stowarzyszenia 

jest połączenie wszystkich 
siedmiu gmin Powiatu Janow-
skiego w celu poprawy jakości 
życia, pobudzenia aktywności 
gospodarczej i społecznej miesz-
kańców z terenu LGD do innowa-
cyjnego wykorzystania zasobów 
lokalnych, dostępnych środków 
zewnętrznych poprzez współ-
pracę samorządów lokalnych, 
przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych. 

SIEDZIBA
Lokalna Grupa działania „Leśny Krąg”
Janów Lubelski, ul. Ogrodowa 16 
Tel. 15 8722652
biuro@lesnykrag.pl
www.lesnykrag.pl
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KIS
ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim jest ośrod-
kiem pobytu dziennego przeznaczonym dla 30 osób przewlekle cho-
rych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Świadczy usługi na rzecz 
mieszkańców powiatu janowskiego.

Celem działalności ŚDS jest świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych osobom, które ze względu na chorobę lub niepełnospraw-
ność, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbęd-
nych potrzeb życiowych.

SIEDZIBA
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kilińskiego 30
23-300 Janów Lubelski
tel./fax 15 87 22 033
sdsjanowlubelski@poczta.onet.pl
www.sdsjanow.pl

OPIS DZIAŁALNOŚCI

ŚDS świadczy usługi mające na celu 
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności 
potrzebnych do zaspokajania niezbęd-
nych potrzeb życiowych uczestników. 

Usługi ŚDS obejmują:
• usługi bytowe (zabezpieczenie 

pobytu, jeden gorący posiłek 
dziennie, dowóz na zajęcia)

• usługi terapeutyczne (terapia 
zajęciowa, terapiai edukacja 
zdrowotna, rehabilitacja, terapia 
psychologiczna i pedagogiczna)

• poradnictwo
• praca socjalna.

Usługi te są realizowane poprzez:
• treningi funkcjonowania w ży-

ciu codziennym,
• treningi umiejętności interper-

sonalnych i rozwiązywania pro-
blemów,

• treningi umiejętności spędzania 
czasu wolnego

• poradnictwo psy`hologiczne,
• pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych,
• pomoc w dostępie do niezbęd-

nych świadczeń zdrowotnych,
• niezbędną opiekę,
• terapię ruchową,
• inne formy postępowania przy-

gotowujące do uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajęcio-
wej lub podjęcia zatrudnienia, 
w tym w warunkach pracy 
chronionej na przystosowanym 
stanowisku.

OSIĄGNIĘCIA/SUKCESY

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Janowie Lubelskim w ramach kon-
kursów ogłaszanych przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej realizował 
projekty z zakresu funkcjonowania 
i rozwoju sieci oparcia społecznego dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi:

1. 2008 rok “ Spinka”
2. 2009 rok “ Jesteśmy... Nie prze-

chodź obojętnie...”
3. 2010 rok “ Jesteśmy... Nie prze-

chodź obojętnie...” Edycja II
4. 2011 rok “ Jesteśmy... Nie prze-

chodź obojętnie...” Edycja III



Katalog inicjatywm społecznych w powiecie janowskim24 25

KIS
WAWRZYNEK
Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów  
i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na 
rzecz zdrowia, zwiększania aktywności zawodowej i fi-
zycznej oraz ochrony interesów osób niepełnosprawnych 
poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochro-
ny zdrowia i opieki społecznej osób niepełnosprawnych. 

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenie jest organizacją 
zrzeszającą rodziców ,opiekunów 
i przyjaciół dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej.

Działalność Stowarzyszenia oparta 
jest przede  wszystkim na pracy spo-
łecznej członków.

Stowarzyszenie  organizuje wiele 
imprez  i spotkań dla swoich członków-
są to min.:  Choinka, Dzień Dziecka, 
Andrzejki, Zawody Pływackie Dzieci 
i Młodzieży  Niepełnosprawnej, Pikniki 
Integracyjne. Członkowie naszego 
Stowarzyszenia korzystają corocznie 
z karnetów umożliwiających : naukę 
pływania z instruktorem ,indywidu-
alnego korzystania  z krytej pływalni 
,,Otylia” w Janowie Lubelskim, masaży 
usprawniających, dogoterapię i wiele 
innych. 

Data powstania - 08.03.2005 r. 
Teren działalności - Powiat Janowski.

LIDER
Agnieszka Kulińska
661-218-346 Stowarzyszenie posiada 

swój profil na Facebook - 
Stowarzyszenie Wawrzynek. 
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KIS
CARITAS DIECEZJI 
SANDOMIERSKIEJ
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Janowie Lubelskim

Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim ist-
nieje od 2008 roku. Placówka została utworzona przez 
Caritas Diecezji Sandomierskiej. 

Celem działania WTZ jest rehabilitacja społeczna i 
zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności osób niepełnosprawnych. Prowadzona re-
habilitacja zmierza do podniesienia poziomu ogólnego 
rozwoju uczestnika,  poprawy jego zaradności osobi-
stej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania 
do samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie. 

OPIS DZIAŁALNOŚCI
Warsztat prowadzi terapię dla 45 

osób niepełnosprawnych z terenu po-
wiatu janowskiego.  Terapia jest pro-
wadzona w dziewięciu pracowniach 
tj.: gospodarstwa domowego 1 i 2, 
stolarskiej, rękodzieła, komputerowej, 
wikliniarskiej, hafciarsko-krawieckiej, 
kosmetyczno-fryzjerskiej i teatral-
no-muzycznej. Podopieczni placówki 
mają zapewnione wsparcie psycholo-
ga, dodatkowo korzystają z zabiegów 
w gabinecie rehabilitacji. 

Prowadzona jest także sprzedaż 
aukcyjna prac wykonanych podczas 
zajęć przez osoby niepełnosprawne na 
wewnętrznym stoisku, jak również pod-
czas jarmarków, kiermaszów i festiwali.

W Warsztacie działa Zespół Tańca 
Ludowego „Jacy Tacy”, który liczy 13 
par tanecznych. 

SIEDZIBA
ul. Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski 
e-mail: warsztaty.janow@wp.pl

LIDER
Ks. Waldemar Olech 
691-372-965

OSIĄGNIĘCIA/SUKCESY 
Uczestnicy WTZ biorą udział w licz-

nych konkursach, festiwalach, przeglą-
dach i spartakiadach  organizowanych 
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim 
oraz ogólnopolskim. 

W 2011 roku uczestniczka naszej pla-
cówki została wyróżniona za pracę pod 
tytułem „Europa wartości”, w konkursie 
ogłoszonym przez Lubelski Oddział 
PFRON; Ponadto troje spośród naszych 
podopiecznych podjęło staż zawodowy 
na otwartym rynku pracy.
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KIS
TOWARZYSTWO
EMERYTÓW I RENCISTÓW

SIEDZIBA
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Janowie Lubelskim
ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski 
tel. 663 014 663

LIDER
Zofia Widz-Baryła
Przewodnicząca Zarządu 
Oddziału Rejonowego PZERiI
Tel. 691 930 603 lub 663 014 663
e-mail: widzbaryla@poczta.onet.pl

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów jest 
organizacją pozarządową z wieloletnią tradycją sięga-
jącą okresu przedwojennego. Działa w oparciu o cele 
statutowe i jest otwarty na współprace z różnymi or-
ganizacjami i instytucjami oraz osobami. Nasze dzia-
łania w rejonie Janowa Lubelskiego dostarczają wiedzy 
i umiejętności, poszerzają horyzonty myślowe starsze-
go pokolenia, dodają odwagi i chęci do życia, wskazują 
potrzebę zmiany postaw u siebie i innych.

OPIS DZIAŁALNOŚCI
 
Związek zrzesza emerytów, rencistów i in-

walidów w celu:
1. Poprawiania ich warunków socjalno 

– bytowych.
2. Uczestniczenia w życiu społecznym 

przez współdziałanie z organami 
władzy i administracji publicznej oraz 
samorządowej.

3. Organizowanie życia kulturalnego 
emerytów, rencistów i inwalidów.

4. Reprezentowanie interesów eme-
rytów, rencistów i inwalidów wobec 
organów władzy i administracji pu-
blicznej, samorządowej oraz popula-
ryzowania ich problemów w społecz-
ności lokalnej.

Wzrost aktywności wśród emerytów na-
stąpił w II kwartale 2013 roku. Nowo wybrany 
Zarząd Związku w rejonie janowskim wpro-
wadził wiele zmian, które wpłynęły na funk-
cjonowanie członków. Zarząd dba o właściwe 
rozpoznanie potrzeb członków, dokonując 
diagnozy ich sytuacji, co pozwala na objęcie 
działaniami wszystkich jego członków, szcze-
gólnie tych wykluczonych z powodu swojej 
niepełnosprawności. Ponadto Związek jest 
otwarty na współpracę z innymi organizacja-
mi, chętnie podejmując wspólne działania.

Związek zrealizował dwa projekty: „Nie mo-
żemy zmienić innych, zmieńmy siebie” oraz 
„Zadbaj o siebie póki czas”, które były adre-
sowane do seniorów szukających recepty na 
lepsze życie. Realizacja pierwszego dała od-
powiedź na pytanie czego potrzeba ludziom 
starszym, by mogli normalnie funkcjonować 
w społeczności lokalnej. Seniorzy nauczyli 
się jak pracować nad sobą, by być lepiej po-
strzeganym. Ponadto znacznie poprawiły się 
relacje pomiędzy samymi seniorami, którzy 
odkrywają swoje pasje, potrafią mówić o swo-
ich marzeniach i potrzebie czucia się warto-

ściowym człowiekiem. Obserwuje się wśród 
nich poprawę zachowań i przestrzegania 
zasad współżycia społecznego. Drugi projekt 
położył nacisk na rekreację i konkretne działa-
nia na rzecz seniorów: rajdy rowerowe organi-
zowane wspólnie z innymi stowarzyszeniami, 
gimnastyka, tańce integracyjne oraz warszta-
ty teatralne, które pozwoliły seniorom  wyzwo-
lić inicjatywę i kreować postaci, ćwiczyć ruch 
i wymowę.  

Działania promocyjne:
1. Współpraca z Lubelską Szkołą Super 

Babć i Super Dziadków.
2. Prezentacja spektakli teatralnych 

w przedszkolach i szkołach.
3. Wizyty studyjne w Grupie Teatralnej 

w Szkole Super Babć i Super Dziadka 
we Wrocławiu w ramach Ogólnopol-
skiego Projektu „Aktywny Dziadek, 
Aktywa Babica”.

OSIĄGNIĘCIA/SUCKESY

Polatała grupa teatralna, która w przecią-
gu ostatniego roku przygotowała dwa spek-
takle skierowane do najmłodszej widowni: 
„Kolędowanie z gwiazdą” i „Słoneczną baj-
kę”. Grupa teatralna pod nazwą „Bajkobus” 
odwiedziła na przełomie 2013/2014 roku 11 
szkół i przedszkoli. W czerwcu 2014 roku 
„Słoneczną bajkę” wystawiono w 10 placów-
kach szkolno – wychowawczych w powiecie 
janowskim oraz Domu Pomocy Społecznej 
w Janowie Lubelskim. Teatr cieszy się dużą 
popularnością, szczególnie wśród najmłod-
szych widzów. Natomiast seniorzy mają moż-
liwość spełnienia swoich marzeń, uczą się 
otwartości na innych ludzi i ich potrzeby. Ich 
kreatywność i wdzięk zadziwia innych, a dzię-
ki temu czują się potrzebni i docenieni. 

W najbliższym czasie Związek zamierza 
otworzyć w Janowie Lubelskim Szkołę dla 
Super Babć i Super Dziadków. 
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KIS
STOWARZYSZENIE
SAS

SIEDZIBA
Agencja Współpracy i Rozwoju 
Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS
ul. Jana Pawła II 5                                                                                           
23-300 Janów Lubelski   
15/8722 470
stowsas@wp.pl
stowsas.pl

OSOBA DO KONTAKTÓW
Edyta Breś
15/8722 470
stowsas@wp.pl

Stowarzyszenie „SAS” działa od 2003 r. Główne dzia-
łania naszej organizacji skierowane są na animowanie 
działań dla społeczności lokalnej oraz tworzenie płasz-
czyzny współpracy. Uczestniczymy w tworzeniu uchwał 
Gminy Janów Lubelski i Powiatu Janowskiego o współ-
pracy organizacji pozarządowych z samorządem lo-
kalnym. Realizowaliśmy wiele projektów dotyczących 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,  
realizowanych wspólnie z partnerami z całej Europy, 
skierowanych do osób dotkniętych patologią społecz-
ną oraz w zakresie aktywizacji społecznej. Przez cały 
okres naszej działalności prowadzimy pomoc osobom 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 

SKRÓT WYBRANYCH
DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA
 
1. Realizujemy wieloletni projekt 

„Młodzi Nieustraszeni” adreso-
wany do młodych ludzi chcących 
oderwać się od spędzania czasu 
wolnego na ulicy i między blokami, 
a chcącymi spędzać czas wolny 
w nietypowy sposób. Uczestnicy 
projektu mają organizowane zaję-
cia ze strzelectwa sportowego na 
strzelnicy pneumatycznej i kulo-
wej, zajęcia techniczne z wiedzy 
ogólnowojskowej, ratownictwa 
medycznego, terenoznawstwa, 
elementów ratownictwa wodnego 
i szkolenia przeciwpożarowego. 
Biorą także udział w zawodach 
strzeleckich oraz w zawodach 
sportowo obronnych, gdzie wielo-
krotnie stają na podium.

2. Organizujemy również Kursy Kwa-
lifikowanej Pierwszej Pomocy 
skierowane do osób współpracu-
jących z systemem Państwowego 
Ratownictwo Medycznego. Celem 
kształcenia jest przygotowanie ra-
towników do realizacji zadań z za-
kresu ratownictwa w czasie akcji 
ratowniczych, w tym w szczegól-
ności udzielania osobom w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego 
kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy w miejscu zdarzenia do czasu 
przekazania ich personelowi za-
kładów opieki zdrowotnej.

3. Prowadzimy Świetlicę Integra-
cji Sensorycznej. Świetlica ma 
na celu integrację dzieci niepeł-
nosprawnych oraz prowadzenie 
zajęć wyrównawczych, rewalida-
cyjnych dla dzieci z różnymi dys-
funkcjami psychoruchowymi.

Jesteśmy organizacją pożytku pu-
blicznego. Środki uzyskane z przycho-
dów z 1% są kierowane do osób, które 
znalazły się w Rudnej sytuacji życiowej 
oraz na wsparcie inicjatyw społecznych.



Katalog inicjatywm społecznych w powiecie janowskim32 33

KIS
SPÓŁDZIELNIA 
SOCJALNA 7 ŻYCZEŃ

SIEDZIBA
Spółdzielnia Socjalna „Siedem Życzeń „
Ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23/6
23-300 Janów Lubelski  
Tel. 571 241 270
spoldzielnia7@onet.pl

OSOBY DO KONTAKTÓW
Żytko Elżbieta
571 241 270
ela.zytko@wp.pl

Ruman Agnieszka 
571 241 271
rumanagnieszka@gmail.com

Głównym motywem założenia spółdzielni socjal-
nej był fakt, że wszyscy członkowie byli osobami 
bezrobotnymi poszukującymi pracy. Rynek pracy 
zarówno w naszym powiecie należy do ubogich 
w oferty pracy.  Po licznych dyskusjach z pełną de-
terminacją podjęliśmy wyzwanie stworzenia sobie 
miejsc pracy, po otrzymaniu wsparcia zarówno fi-
nansowego jak i szkoleniowego. 

OPIS DZIAŁALNOŚCI
Wybór branży nie był przypadkowy, 

podyktowany zarówno potrzebą ryn-
ku jak i umiejętnościami i doświad-
czeniem zawodowym członków. 
Powstały cztery filary działalności 
Spółdzielni:

1. Usługi opiekuńcze, tj. rozta-
czanie opieki nad osobami 
chorymi, starszymi, niepełno-
sprawnymi, samotnymi.

2. Usługi porządkowe, w tym po-
rządkowanie grobów.

3. Usługi  kserograficzne – ko-
piowanie, bindowanie do-
kumentów, wydruki  doku-
mentów. W bezpośrednim 
sąsiedztwie LO im. Bohate-
rów Porytowego Wzgórza 
w Janowie Lubelskim otwo-
rzyliśmy punkt ksero.

4. Usługi gastronomiczne oraz 
wynajem sprzętu sportowe-
go. Wkrótce odbędzie się 
otwarcie naszego barku na 
terenie MOSIR-u „ Pływalni 
Otylia”. Zapewniamy smacz-
ną kawę, herbatę oraz domo-
we posiłki przygotowane ze  
świeżych produktów.  

PODSTAWOWE INFORMACJE  
O ORGANIZACJI - MISJA I CELE 
DZIAŁANIA 

Przedmiotem działalności spółdziel-
ni socjalnej jest przede wszystkim pro-
wadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 
w oparciu o osobistą pracę członków 
w celach społecznej i zawodowej reinte-
gracji jej członków. Spółdzielnia socjal-
na prowadzi działalność gospodarczą, 
a osiągany zysk  jest środkiem do reali-
zacji celów statutowych. Ponadto spół-
dzielnia prowadzi działalność społeczną 
i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich 
członków i   środowiska lokalnego.

ELŻBIETA ŻYTKO
Prezes pierwszej na 
terenie Powiatu Ja-
nowskiego spółdzielni 
socjalnej Siedem Ży-
czeń. Pionierka w swo-
jej dziedzinie, jako 
pierwsza odważyła się 
zmierzyć z tak trudnym 
tematem.
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KIS
OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ
w Janowie Lubelskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim jest instytucją re-
alizującą zadania polityki społecznej państwa. Na terenie Gminy tworzy 
lokalną politykę społeczną. Obok typowych zadań statutowych realizuje 
również zadania niekonwencjonalne, aktywizujące społeczność lokalną, 
mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trud-
nych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując 
środki własne, możliwości i uprawnienia. 

LIDER
Magdalena Kolasa 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 015 872-46-76 wew. 22
e-mail:    kolasa.magdalena@opsjl.pl

SIEDZIBA
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski
tel./fax 015 872 46 76
e-mail: opsjl@wp.pl
www.opsjl.pl

ZADANIA WŁASNE: 
dożywianie, usługi opiekuńcze, zasiłki celo-

we, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, kierowanie 
do domów pomocy społecznej, dodatki miesz-
kaniowe, prace społecznie użyteczne.

Zadania zlecone:  
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburze-

niami psychicznymi, świadczenia rodzinne, 
opieka prawna, stypendia szkolne, wspieranie 
rodziny i piecza zastępcza - Asystenci Rodzi-
ny  prowadzą pracę z rodziną w miejscu jej za-
mieszkania lub w miejscu wskazanym przez 
rodzinę. 

Inne działania ośrodka pomocy społecznej:
Działania w ramach zespołu interdyscypli-

narnego, wolontariat, poradnictwo prawne, 
grpa wsparcia dla osób uzależnionych.



Katalog inicjatywm społecznych w powiecie janowskim36 37

KIS
OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ
w Janowie Lubelskim

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO 
– ZAWODOWA W OŚRODKU PO-
MOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE 
LUBELSKIM CZYLI REALIZACJA 
PROJEKTU SYSTEMOWEGO.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie 
Lubelskim w 2013 roku realizował kolejny 
etap projektu systemowego „Pierwszy krok 
do powrotu – integracja społeczna i zawo-
dowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”. W ramach Programu Aktyw-
ności Lokalnej  organizowane były imprezy 
i spotkania o charakterze integracyjnym, 
edukacyjnymi kulturalnym oraz spotkania 
i konsultacje w formie działań edukacyjnych 
i debat społecznych. Ponadto został utwo-
rzony młodzieżowy klub samopomocowy.

Podejmowane były działania związa-
ne z aktywizacją  społeczno-zawodową 
dla osób korzystających z pomocy OPS 
oraz uczestników PAL. Wśród działań 
przewidziane były prace społecznie uży-
teczne, zasiłki i pomoc w naturze, praca 
socjalna oraz realizację instrumentów 
aktywnej integracji. Wszystkie działania 
zostały dobrane w zależności od potrzeb 
i możliwości indywidualnych uczestników, 
a ich wzajemne oddziaływania nadały im 
charakter kompleksowości i pozwoliły na 
całościowe podejścia do problemu na jaki 
odpowiada projekt. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jano-
wie Lubelskim był  Koordynatorem insty-
tucjonalnym w pilotażu Modelu Lokalnej 
Współpracy, który stworzył możliwości 
zawiązania w Janowie Lubelskim part-
nerstwa lokalnego, które skupia się wo-
kół problematyki zatrudnienia socjalnego 
oraz może stać się przyczynkiem dla roz-
woju nowych inicjatyw w ramach ekono-
mii społecznej.

Ponadto OPS odtworzył współpracę 
z klubem integracji społecznej mającym 
siedzibę w Janowie Lubelskim. Dzięki 
temu  lepiej i profesjonalnej realizuje rein-
tegrację społeczno-zawodową w stosun-
ku do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i będących podopiecznymi 
OPS w Janowie Lubelskim.  

Zespół Synergii Lokalnej będzie pełni 
funkcję doradczo-konsultacyjną dla Bur-
mistrza Janowa Lubelskiego i Rady Miej-
skiej w Janowie Lubelskim.
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KIS
w Janowie Lubelskim

Wzrost zatrudnienia jest warunkiem wzrostu gospodarczego 
i poprawy poziomu życia, dlatego tworzenie miejsc pracy zajmuje 
centralne miejsce w polityce janowskiego urzędu pracy. Stwarza 
on sprzyjające warunki dla osób bezrobotnych i przedsiębiorstw do 
właściwego funkcjonowania na rynku pracy, między innymi poprzez 
realizację licznych programów i projektów.

LIDER
Tomasz Kaproń
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Janowie Lubelskim

SIEDZIBA
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 70
23-300 Janów Lubelskim
Tel. 15 8720-240
e-mail: luja@praca.gov.pl
www.janow.pup.gov.pl

POWIATOWY
URZĄD PRACY

W swojej działalności PUP stosuje róż-
norodne usługi, instrumenty i działania ak-
tywizacyjne, są to między innymi: pośred-
nictwo pracy, usługi EURES, poradnictwo 
zawodowe i informacja zawodowa, orga-
nizacja szkoleń, przyznawanie zasiłków, 
dodatków aktywizacyjnych, organizacja 
prac interwencyjnych, robót publicznych, 
przyznawanie jednorazowych dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
refundacje kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowisk pracy dla skie-
rowanych osób bezrobotnych, organiza-
cja staży zawodowych, prac społecznie 
– użytecznych, realizacja programów ze 
środków Funduszu Pracy oraz Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

MISJA:
Profesjonalne wspieranie pracodaw-

ców na rynku pracy oraz aktywizacja za-
wodowa osób bezrobotnych i poszukują-
cych pracy.

CELE:
1. Promocja, inicjowanie i wdrażanie 

usług i instrumentów rynku pracy.
2.  Tworzenie partnerstw rynku pracy.
3. Wspieranie rozwoju przedsiębior-

czości.
4. Pozyskiwanie środków finanso-

wych z dodatkowych źródeł.
5. Rozwój zawodowy pracowników.
6. Rozwój i doskonalenie systemu 

zarządzania PUP.

TOMASZ KARPOŃ
Wieloletni dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Janowie Lubelskim. 
Stały i sprawdzony partner  
Stowarzyszenia Humanus 
w działaniach na rzecz osób 
bezrobotnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.
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1. „Z myślą o Was” – projekt sys-
temowy realizowany od 2008 do 
2013 roku. 

Cele szczegółowe projektu:
• aktywizacja zawodowa osób bez-

robotnych poprzez podniesienie 
kwalifikacji zawodowych, zdoby-
cie doświadczenia zawodowego 
oraz nabycie praktycznych umie-
jętności;

• wspieranie przedsiębiorczości 
wśród osób z terenu powiatu 
janowskiego poprzez udziele-
nie wsparcia finansowego dla  
uczestników projektu w postaci 
bezzwrotnych dotacji.

2. „Aktywny pośrednik pracy III” 
realizowany od 01.06.2012r. – 
28.02.2014r. 

Cele szczegółowe projektu:
• poprawa jakości funkcjonowania 

oraz wzmocnienie efektywności pro-
ponowanych przez PUP usług po-
przez zatrudnienie 2 pracowników;

• podniesienie potencjału kadrowe-
go PUP,

• podniesienie kwalifikacji nowoza-
trudnionych osób poprzez uczest-
nictwo w szkoleniach z zakresu 
pośrednictwa pracy i doradztwa 
zawodowego.

3. „Recepta na zatrudnienie” – projekt 
realizowany od 2014 roku. Celem 
głównym jest aktywizacja zawodo-
wa 60 osób bezrobotnyc powyżej 
50 roku życia, długotrwale bezrobot-
nych, niepełnosprawnych, poprzez 
zastosowanie kompleksowego 
wsparcia w postaci poradnictwa 
zawodowego, pośrednictwa pracy, 
wsparcia psychologicznego, szko-
leń zawodowych oraz stażu.

4. Od 2014r. realizowany jest pilo-
tażowy program pn. „Schematom 
STOP! Wspólne działania instytucji 
pomocy społecznej i instytucji ryn-
ku pracy”. 

Cele projektu to:
• opracowanie mechanizmu koordy-

nacji i współpracy instytucji rynku 
pracy i instytucji pomocy społecz-
nej z wykorzystaniem filaru reinte-
gracji społecznej i zawodowej na 
poziomie powiatu i gminy wobec 
rodzin wielodzietnych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,

• opracowanie nowych instrumen-
tów aktywizacji zawodowej i inte-
gracji społecznej ukierunkowanych 
na kompatybilność oddziaływania 
na rodziny i ich członków, tzw. ro-
dzinnych programów aktywizacji 
zawodowej, pomocy i integracji 
społecznej (rodzinnych kontraktów 
socjalnych),

• zwiększenie spójności oddziały-
wania instytucji dwóch systemów 
wsparcia i pomocy.

PUP REALIZOWAŁ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY Z EFS

w Janowie Lubelskim

POWIATOWY
URZĄD PRACY
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