Centrum Usług Społecznych w Dobczycach
Porozmawiajmy o szczegółach!
Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działającą na rzecz
mieszkańców Gminy Dobczyce do udziału w spotkaniu roboczym dotyczącym pierwszego etapu
uruchamiania działań Centrum Usług Społecznych.
Spotkanie odbędzie się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej, tzw. CHIRANIE, 11 października 2017
r., w godzinach 17.00 – 20.00.

Dlaczego się spotykamy?
Podczas spotkania, które odbyło się 14 września 2017 omówiliśmy ideę Centrum Usług Społecznych i
rozpoczęliśmy rozmowę na temat pierwszych kroków, które możemy podjąć aby Chirana zaczęła służyć
mieszkańcom.
W efekcie organizacje pozarządowe obecne na spotkaniu postawiły sobie dwa zadania na najbliższy
czas:
• Przygotowanie wydarzenia dla mieszkańców gminy, podczas którego będą oni mogli poznać
ideę Centrum, wypróbować ją w działaniu oraz spotkać się z lokalnymi organizacjami
• Wypracowanie propozycji zasad wspólnego użytkowania budynku CUS na pierwszym etapie
jego działania
Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych wspólnym przygotowaniem wydarzenia lub
użytkowaniem przestrzeni Chirany do udziału w spotkaniu roboczym i wypracowywaniu rozwiązań.

Program spotkania
•
•
•
•
•
•

Przypomnienie idei Centrum Usług Społecznych
Omówienie pomysłów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na wydarzenie
prezentujące CUS mieszkańcom
Opracowanie harmonogramu przygotowań i podziału pracy
Omówienie potrzeb organizacji i grup dotyczących korzystania z przestrzeni CUS przed
rozpoczęciem remontu budynku
Wypracowanie propozycji zasad wspólnego użytkowania oraz zasad współpracy w tym
zakresie z Urzędem Gminy i Miasta Dobczyce
Omówienie planu przygotowania do uruchomienia CUS w pełnym kształcie – rekomendacje i
potrzeby organizacji

Dla ułatwienia organizacji spotkania prosimy o potwierdzenie udziału w nim do 09.10.2017 r na adres
mailowy: jkoczwara@dobczyce.pl
Serdecznie zapraszamy!

Idea Centrum Usług Społecznych
Centrum Usług Społecznych będzie miejscem integracji i rozwoju mieszkańców miasta i gminy
Dobczyce. Będzie przyjazną przestrzenią do spotkań ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk.
Centrum to zarówno program działania jak i fizyczne miejsce, zlokalizowane w budynku „Chirany”.
CUS będzie oferowało różne formy wsparcia swoim użytkownikom – seniorom, małym dzieciom i ich
rodzicom/opiekunom, starszym dzieciom i młodzieży, wolontariuszom, aktywistom i działaczom
organizacji pozarządowych oraz wszystkim, którzy będą chcieli się włączyć w działania Centrum. W
programie Centrum znajdą się szkolenia, warsztaty, konferencje, nieformalne spotkania przy kawie,
projekcje, wystawy, dziecięce zabawy.
Kluczowym założeniem sposobu działania CUS jest tworzenie przestrzeni do oddolnej aktywności jego
użytkowników oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Na program Centrum złożą się pomysły jego
użytkowników, którzy wniosą swój potencjał i kompetencje, zaproszą do współpracy partnerów - w
ten sposób wypełnią ramy jego działalności.
Wszystkie dobczyckie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne są zaproszone do tworzenia
Centrum i korzystania z jego wsparcia!

