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Rozdział I 

Wstęp 

 Lokalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej nie jest programem rozwoju  

w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. Jest dokumentem opracowanym przez zespół osób aktywnie 

uczestniczących w realizacji polityk społecznych na terenie powiatu janowskiego. 

 Celem niniejszego dokumentu jest poznanie potencjału posiadanych zasobów 

oraz zdiagnozowanie problemów i potrzeb społecznych wymagających rozwiązania 

i zaspokojenia za pomocą narzędzi ekonomii społecznej. Wyznaczone cele i zadania 

są raczej zbiorem rekomendacji i propozycji, których realizacja przyczyni się do 

lepszego wykorzystania lokalnych zasobów dla rozwoju społecznego  

i gospodarczego. 

 Na potrzeby niniejszego opracowania potraktowano ekonomię społeczną dość 

szeroko - jako instrument rozwoju lokalnego wykorzystujący mechanizmy 

gospodarcze do realizacji celów społecznych. Bliżej jej do gospodarki społecznej 

rozumianej, jako system przedsiębiorstw i organizacji oraz właściwych im 

uregulowań prawnych, mających na celu wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marginalizacja
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Rozdział II 

Powiązanie z dokumentami strategicznymi 

 Ekonomia Społeczna zajmuje poczesne miejsce w wielu dokumentach 

strategicznych i planistycznych szczebla europejskiego, krajowego regionalnego  

i lokalnego.  

 Unijna strategia wzrostu na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego 

„Europa 2020” określiła główne cele rozwoju Unii Europejskiej do 2020 roku, 

wskazując na inteligentny, zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu 

rozwój przy zwiększonej koordynacji na szczeblu Unijnym i krajowym. Strategia 

Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:  

– rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;  

–rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej  

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;  

– rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społecznąi terytorialną.  

Jednym z celów europejskiej strategii jest zmniejszenie ilości osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.  

 

 12 sierpnia 2014r. uchwałą Nr 164 Rady Ministrów przyjęty został Krajowy 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) będący elementem systemu 

dokumentów strategicznych służących realizacji Długookresowej Strategii Rozwoju 

Kraju – Polska 2020. Trzecia Fala Nowoczesności. Cel nadrzędny KPRES: „W roku 

2020 ekonomia społeczna stanowi ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności 

społecznej oraz rozwoju gospodarczego” przełożony został na cel strategiczny: „Do 

roku 2020 podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem aktywizacji 

osób w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz dostarczycielem usług użyteczności 

publicznej działającym we wspólnotach samorządowych”. Realizacji tak określonych 

celów służyć mają 4 cele operacyjne, wśród których, jako najistotniejszy dla 

niniejszego opracowania wymienić należy Cel operacyjny 1: Odpowiedzialna 

wspólnota. Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej we wspólnotach 

samorządowych.  

 14 czerwca 2016r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Regionalny 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim do roku 2020 

(uchwała Nr CVIII/2216/2016). Program definiuje 4 główne cele: 

1. Spójny system instytucji wsparcia ekonomii społecznej w woj. lubelskim. 

2. Wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wspieranie rozwoju 

porozumień i partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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3. Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców społeczności 

lokalnej w oparciu o zasady i narzędzia ekonomii społecznej oraz wzmocnienie 

potencjału podmiotów ekonomii społecznej. 

4. Upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie.  

Realizacji programu służyć ma szereg działań podejmowanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz współdziałających z nim partnerów, 

m.in. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Organizacje Pozarządowe, Ośrodki 

Pomocy Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 

Dla opracowania i realizacji niniejszego planu kluczowe znaczenie mają cele 

szczegółowe: 

3.1. Włączenie instrumentów ekonomii społecznej do programów aktywizacji 

społeczno – zawodowej prowadzonej przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe 

centra pomocy rodzinie i powiatowe urzędy pracy  

3.2. Rozwój kompleksowej oferty aktywizujących usług społecznych w ramach 

lokalnej sieci wsparcia społecznego. 

 

 Niniejszy Plan ma również oparcie w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Janowskim na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą Rady 

Powiatu Nr XLII/248/13 z dnia 30.12.2013 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Rozdział III 

 

Diagnoza 

1. Krótka charakterystyka 

 

Powiat Janowski położony jest w południowo-zachodniej części województwa 

lubelskiego. Od strony południowo-zachodniej graniczy z województwem 

podkarpackim, od północy z powiatem kraśnickim i lubelskim, a od zachodu  

z powiatem biłgorajskim. 

Zajmując obszar 875,3 km2 należy od jednych z mniejszych pod względem  

powierzchni powiatów w województwie. Usytuowany jest na pograniczu  

3 obszarów geograficznych: Roztocza Zachodniego, Wyżyny Lubelskiej oraz Kotliny 

Sandomierskiej. Znaczną część Powiatu zajmują lasy (40,5% powierzchni), które w 

południowej jego części tworzą jeden z największych w Europie kompleksów 

leśnych - Lasy Janowskie, część Puszczy Solskiej. 

Blisko 50% powierzchni Powiatu stanowią obszary prawnie chronione: 

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, pełniący funkcję otuliny dla dwóch 

parków krajobrazowych, tj. Puszczy Solskiej i Południowo -Roztoczańskiego Parku 

Krajobrazowego, cztery 

rezerwaty przyrody (Imielty Ług, Szklarnia, Lasy Janowskie, Kacze Błota) oraz 140 

pomników przyrody. Siecią Natura 2000 objęte są Lasy Janowskie – w kategorii 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Uroczyska Lasów Janowskich – w kategorii 

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk 1 . Bogata różnorodność przyrodnicza, w 

połączeniu z wysoką lesistością Powiatu znacznie podnosi atrakcyjność turystyczną 

całego obszaru jawiąc się jako wyrazista szansa na rozwój lokalnej gospodarki. 

 

 

 

                                                           
1 Strategia rozwoju Powiatu janowskiego na lata 2014-2020. 
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Powiat Janowski – mapa (źródło: http://powiatjanowski.pl/userfiles/images/imag/powiat.jpg). 

 

 

W skład Powiatu wchodzi 7 gmin: 

2 miejsko-wiejskie: Janów Lubelski i Modliborzyce oraz 5 wiejskich: Batorz, 

Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Potok Wielki. 

 

Centrum gospodarczo-społeczne Powiatu stanowi Janów Lubelski, w którym 

zlokalizowane są główne urzędy, instytucje publiczne i społeczne oraz zakłady 

przemysłowe. 

Przez teren powiatu biegną dwie drogi krajowe:  nr 19 - północna granica 

Państwa - Kuźnica Białostocka - Białystok - Lublin - Rzeszów i nr 74 - Kielce - Janów 

Lubelski - Frampol - Zamość - Zosin - granica Państwa.  

Brak linii kolejowej rekompensowany jest dobrymi połączeniami drogowej 

komunikacji publicznej: PKS i BUS z Warszawą, Krakowem, Katowicami, Łodzią, 

Białymstokiem, Krynicą, Iwoniczem, Lublinem, Rzeszowem. 

Dużą barierą rozwojową jest peryferyjne położenie i odległość od większych 

ośrodków miejskich: 

do Warszawy – 241 km, 

do Lublina – 79 km, 

do Rzeszowa – 90 km, 
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do Krakowa – 230 km, 

do Zamościa – 67 km. 

Słaba dostępność komunikacyjna wpływa negatywnie na rozwój Powiatu 

(ograniczony dostęp do zewnętrznego kapitału, ośrodków akademickich) skazując 

go w znacznym stopniu na rozwój oparty o lokalne zasoby. 

 

2. Uwarunkowania demograficzne i społeczne 

 

Pod względem demograficznym powiat janowski należy do najmniej licznie 

zamieszkałych powiatów województwa lubelskiego. W grudniu 2015r. powiat 

janowski zamieszkiwało 46 895 osób, z czego 50,5% to kobiety. 

 

 
Ludność powiatu janowskiego – opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Niepokojącym zjawiskiem jest zmniejszająca się liczba mieszkańców powiatu. 

W ciągu 10 lat liczba osób zamieszkujących powiat zmniejszyła się o 1084. 

 

 

 
Ludność powiatu janowskiego – opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Szczególnie niepokojący jest systematyczny wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym, a spadek liczby osób w wieku przed- i produkcyjnym. Starzenie 

się społeczeństwa spowodowane jest ujemnym przyrostem naturalnym i ujemnym 

bilansem migracji ludności. 

 

31.12.2005 31.12.2010 31.12.2015

ogółem 47979 47980 46895

kobiety 24107 24174 23688

mężczyźni 23872 23806 23207

Ludność faktycznie zamieszkała na terenie powiatu 

janowskiego

Ludność w wieku:
31.12.2005 % 31.12.2010 % 31.12.2015 %

przedprodukcyjnym 11136 23 9768 20 8478 18

produkcyjnym 28210 59 29381 61 28992 62

poprodukcyjnym 8633 18 8831 18 9425 20
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Ludność powiatu janowskiego wg grup wiekowych (opracowanie własne na podstawie danych 

GUS na dzień 31.12.2015r.) 

 

 

 
Ludność powiatu janowskiego – opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Saldo migracji ludności powiatu janowskiego – opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Około 6% mieszkańców powiatu janowskiego korzysta z systemu pomocy 

społecznej. Aż 53% korzysta z niej długotrwale. 
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Tytuł osi

Ludność powiatu janowskiego wg grup wiekowych

Na 1000 ludności: 2005 2010 2015

zgony 12,75 11,52 12,46

przyrost naturalny -3,2 -2,2 -3,6

urodzenia żywe 9,6 9,4 8,9

2005 2010 2015

saldo migracji 

gminnych 

wewnętrznych

-103 -173 -114

saldo migracji 

zagranicznych
6 -5 0
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w powiecie janowskim  – opracowanie własne na 

podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015rok. 

 

 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w powiecie janowskim  – 

opracowanie własne na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015rok. 

 

Głównymi powodami korzystania z pomocy społecznej na terenie powiatu 

janowskiego w 2015 roku były: 

1) ubóstwo (3321 osób), 

2) bezrobocie (2730 osób), 

3) długotrwała lub ciężka choroba (2178 osób), 

4) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (1429 osób), 

5) niepełnosprawność (1382 osoby). 

 

Problem ubóstwa w dużej części wynika z wyższego, niż w województwie lubelskim 

poziomu bezrobocia (12,2% przy 11,7% dla województwa lubelskiego na dzień 

31.12.2015r.), ale również z dużo niższych płac. Przeciętne miesięczne 

Rok 2013 Rok 2014

Batorz 196 218 165 170

Chrzanów 114 103 98 100

Dzw ola 550 565 530 530

Godziszów 394 261 235 215

Janów  Lubelski 1 085 1 005 933 920

Modliborzyce 379 353 313 313

Potok Wielki 252 409 517 529

Powiat Razem 2 970 2 914 2 791 2 777

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO

POMOCY i WSPARCIA

Liczba osób

Lata poprzednie Rok 

oceny

Prognoza

rok po

ocenie

Gmina

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2014

Batorz 164 155 120 120 110 119 109 109

Chrzanów 92 93 98 96 52 31 30 32

Dzw ola 485 481 464 464 348 348 330 330

Godziszów 386 261 235 215 33 21 21 22

Janów  Lubelski 1 085 1 005 933 918 898 923 628 626

Modliborzyce 365 353 313 313 207 187 190 190

Potok Wielki 252 409 517 529 80 105 110 110

Powiat Razem 2 829 2 757 2 680 2 655 1 728 1 734 1 418 1 419

Rok 

oceny

Prognoza

rok po

ocenie

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE

Liczba osób W tym: osoby długotrwale korzystające

Lata poprzednie Rok 

oceny

Prognoza

rok po

ocenie

Lata poprzednie

Gmina
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wynagrodzenie brutto w powiecie janowskim w 2015r. wynosiło 3436,38zł  

i stanowiło 82,8 średniej krajowej. 

 

Bezrobocie rejestrowane na terenie powiatu janowskiego – opracowanie własne na podstawie 

danych GUS. 

 

 

Bezrobotni wg wykształcenia na terenie powiatu janowskiego – opracowanie własne na podstawie 

danych GUS. 

 

   Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu 2005 2010 2015

      ogółem

      ogółem 3563 3455 2981

      osoby poprzednio pracujące ogółem 2221 2107 1897

      osoby poprzednio pracujące zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu 42 97 71

      osoby dotychczas niepracujące ogółem 1342 1348 1084

      zamieszkali na wsi 2552 2532 2112

      zamieszkali w mieście 1011 923 869

      z prawem do zasiłku 220 263 152

      bezrobotni nowo zarejestrowani ogółem 390 553 347

      bezrobotni wyrejestrowani ogółem 173 228 217

      bezrobotni wyrejestrowani z tytułu podjęcia pracy 82 99 126

      absolwenci ogółem - - 197

      mężczyźni

      ogółem 1956 1961 1653

      osoby poprzednio pracujące ogółem 1270 1278 1116

      osoby poprzednio pracujące zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu 15 65 39

      osoby dotychczas niepracujące ogółem 686 683 537

      zamieszkali na wsi 1436 1434 1146

      zamieszkali w mieście 520 527 507

      z prawem do zasiłku 154 167 90

      absolwenci ogółem - - 99

      kobiety

      ogółem 1607 1494 1328

      osoby poprzednio pracujące ogółem 951 829 781

      osoby poprzednio pracujące zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu 27 32 32

      osoby dotychczas niepracujące ogółem 656 665 547

      zamieszkali na wsi 1116 1098 966

      zamieszkali w mieście 491 396 362

      z prawem do zasiłku 66 96 62

      absolwenci ogółem - - 98

BEZROBOCIE REJESTROWANE

2010 2011 2012 2013 2014

      wyższe % 12,2 13,8 13,3 14,6 14,3

      policealne, średnie zawodowe % 23,8 24,7 24,7 24,6 26,4

      zasadnicze zawodowe % 26,9 25,3 25,8 24,8 25,0

   Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia
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Jak pokazują dane, poziom wykształcenia nie ma zasadniczego znaczenia dla 

podjęcia zatrudnienia. Poziom bezrobocia dla poszczególnych grup od lat pozostaje 

na podobnym poziomie. 

Podobnie, jak w przypadku korzystających z systemu pomocy społecznej, 

obserwowany jest znaczny spadek poziomu bezrobocia w powiecie janowskim. 

Spadek jest zauważalny we wszystkich kategoriach osób bezrobotnych. Zauważalna 

jest również zmiana w strukturze osób pracujących. W przeciwieństwie do lat 

poprzednich, w 2015r. wśród osób pracujących większość stanowią kobiety (52,7%).   

 

Pracujący wg płci na terenie powiatu janowskiego – opracowanie własne na podstawie danych 

GUS. 

Niepełnosprawność jest dosyć istotnym problemem społecznym w powiecie 

janowskim. Od roku 2007 systematycznie rośnie liczba orzeczeń  

o niepełnosprawności wydawanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Stopniu Niepełnosprawności. W 2007 roku było to 555 orzeczeń, zaś w 2012 – 

1114.2 Najczęściej występującą przyczyną niepełnosprawności wśród ogólnej liczby 

orzeczonych osób powyżej 16 roku życia, były choroby upośledzenia narządu ruchu 

(1339 osób), choroby układów oddechowego i krążenia (1095 osób), choroby 

neurologiczne (311 osób), inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, 

zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby 

układu krwiotwórczego (319 osób), choroby psychiczne (304 osób), zaburzenia głosu, 

mowy i choroby słuchu (241 osób), choroby narządu wzroku (187 osób),  

upośledzenie umysłowe (156 osób), choroby układu pokarmowego (120 osób), 

choroby układu moczowo - płciowego (89 osób), epilepsja (69 osób) .  

Dla osób poniżej 16 roku życia przyczyną niepełnosprawności są: choroby 

układu krążenia (193 osób), choroby neurologiczne (95 osoby), upośledzenia narządu 

ruchu (82 osób), zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu (49 osób), epilepsja (48 

osób) upośledzenie umysłowe (47osób), choroby narządu wzroku (32 osób), choroby 

układu moczowo-płciowego (29 osób), choroby psychiczne (26 osób), choroby 

układu pokarmowego (13 osób)3.  

 

 Dla prawidłowego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością  

w społeczeństwie niezbędne jest pełnienie przez nią ról podobnych do ról osób bez 

                                                           
2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Janowskim na lata 2014-2020, str. 47.  
3
Tamże, 

2005 2010 2015

5506 5771 5642

2681 2910 2666

2825 2861 2976

PRACUJĄCY WG PŁCI

      ogółem

      mężczyźni

      kobiety
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orzeczonej niepełnosprawności, a więc ról zawodowych, rodzinnych i społecznych. 

Niestety, jak wynika z danych PCPR w Janowie Lubelskim jedynie pojedyncze osoby 

z niepełnosprawnościami znajdują pracę. Spowodowane jest to mało efektywnym 

systemem rehabilitacji zawodowej tych osób oraz niechęcią podmiotów z otwartego 

rynku pracy do ich zatrudniania. 

 

Na terenie powiatu janowskiego funkcjonuje siedem Ośrodków Pomocy 

Społecznej, jako jednostek organizacyjnych samorządów gminnych oraz szereg 

podmiotów działających na rzecz osób wykluczonych. Są to: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, “BARKA” Dom Pomocy Społecznej im Jana 

Pawła II w Janowie Lubelskim, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „PROMYK” 

w Janowie Lubelskim, Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelski, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim oraz Warsztaty Terapii 

Zajęciowej i Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim. 

 

Nazwa instytucji  Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim 

Siedziba instytucji  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów 

Lubelski 

Kontakt telefoniczny 15 8724 676 

E-mail  opsjl@wp.pl 

Strona internetowa www.opsjl.pl 

Zakres świadczonych 

usług 

 

wg. ustawy o pomocy społecznej, z zakresu 

świadczeń rodzinnych, stypendia szkolne, wsparcie 

finansowe, rzeczowe.  

Zasoby osobowe  zatrudnionych 28 pracowników w tym:  

9 pracowników socjalnych 

 

Nazwa instytucji  Ośrodek Pomocy Społecznej w Godziszowie 

Siedziba instytucji  Godziszów Trzeci 121a 

Kontakt telefoniczny 15 8711-151 

E-mail  godziszow@ops.pl 

Strona internetowa www.godziszów.pl(zakładka pomoc społeczna) 

Zakres świadczonych 

usług 

 

Zadania własne i zlecone Gminy z zakresu pomocy 

społecznej (opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, udzielanie 

schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego 

ubrania osobom  tego pozbawionym; pomoc 

pieniężna, opłacanie składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe za osobę , praca socjalna; usługi 

opiekuńcze, w tym specjalistycznych, w miejscu 

http://www.godziszów.pl/
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zamieszkania,  mieszkania chronione, dożywianie 

dzieci; kierowanie do domu pomocy społeczneji 

ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w tym domu; pomoc osobom mającym trudności w 

przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego itd.) 

Zasoby osobowe  

 

Kierownik, specjalista pracy socjalnej, dwóch 

pracowników socjalnych, starszy referent ds. 

świadczeń rodzinnych, księgowa 

 

 

Nazwa instytucji  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach 

Siedziba instytucji  ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce 

Kontakt telefoniczny 15 8715 108 

E-mail  kierownik@opsmodliborzyce.pl 

Strona internetowa www.modliborzyce.pl (zakładka Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Zakres świadczonych 

usług 

 

1. Świadczenia pieniężne:  

2.Świadczenia niepieniężne: 

- praca socjalna,   

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

- sprawienie pogrzebu,  

- schronienie, 

- posiłek,  

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach   

wsparcia oraz  

w rodzinnych domach pomocy,  

- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

Zasoby osobowe  Zatrudnionych 9 osób, w tym 5 pracowników socjalnych 

http://www.modliborzyce.pl/
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Nazwa instytucji  Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim 

Siedziba instytucji  Potok Wielki 117, 23-313 Potok Wielki 

Kontakt telefoniczny 15 8740 223 

E-mail  biuro@opspotokwielki.pl 

Strona internetowa www.opspotokwielki.pl 

Zakres świadczonych 

usług 

 

1.Świadczenia pieniężne 

2. Świadczenia niepieniężne: 

- praca socjalna,  

- bilet kredytowany,  

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

- składki na ubezpieczenia społeczne,  

- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne 

Nazwa instytucji  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

  

Siedziba instytucji  Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów 

Kontakt telefoniczny 15 8755132 

E-mail  chrzanow@ops.pl 

Strona internetowa www.chrzanow.eurzad.eu 

Zakres świadczonych 

usług 

 

1. Świadczenia pieniężne:  

        2.  Świadczenia niepieniężne: 

- praca socjalna,  

- bilet kredytowany,  

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

- składki na ubezpieczenia społeczne,  

- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne 

usamodzielnienie,  

- sprawienie pogrzebu,  

- schronienie, posiłek,  

- niezbędne ubranie,  

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w 

ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach 

pomocy,  

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania oraz  

w ośrodkach wsparcia,  

- pobyt w domu pomocy społecznej. 

Zasoby osobowe  Zatrudnionych 5 pracowników, w tym 3 pracowników 

socjalnych 

Zasoby infrastrukturalne  2 pomieszczenia, 4 komputery 

mailto:biuro@opspotokwielki.pl
http://www.opspotokwielki.pl/
mailto:chrzanow@ops.pl
http://www.chrzanow.eurzad.eu/
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usamodzielnienie,  

- sprawienie pogrzebu,  

- schronienie,  

- posiłek,  

- niezbędne ubranie,  

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w 

ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach 

pomocy,  

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,  

- pobyt w domu pomocy społecznej. 

 

Nazwa instytucji  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli 

Siedziba instytucji  Dzwola 168 23-304 Dzwola 

Kontakt telefoniczny 15-8752-533 

E-mail  opsdzwola@wp.pl 

Strona internetowa  

Zakres świadczonych 

usług 

 

Wszystkie zadania należące do kompetencji gminy              
z zakresu: 
 pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,  wspierania 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych; 

przeciwdziałania przemocy    w rodzinie; pomocy 

materialnej dla uczniów. 
Zasoby osobowe 8 osób 

 

Nazwa instytucji  Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu 

Siedziba instytucji  Batorz Pierwszy 52A 23-320 Batorz 

Kontakt telefoniczny 15-8745-834 

E-mail  Batorz@ops.pl 

Zakres świadczonych 

usług 

 

Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy 

społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej 

sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując 

własne środki, możliwości i uprawnienia. wg. ustawy o: 

pomocy społecznej, z zakresu świadczeń rodzinnych, 

wsparcie finansowe uczniów; funduszu alimentacyjnego, 

świadczeń wychowawczych; przeciwdziałania przemocy    

w rodzinie; wspierania rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

Zasoby osobowe 4 osoby 
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Nazwa instytucji  Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Siedziba instytucji  23-300 Janów Lubelski ul. Ogrodowa 20 

Kontakt telefoniczny 15 8723 345 

E-mail  okjanow@op.pl 

Zakres zadań 

ustawowych / 

statutowych  

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego na rzecz 

mieszkańców powiatu janowskiego. 

Realizacja działań wynikających z rządowych 

programów pomocy społecznej mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup 

społecznych oraz rozwój poradnictwa 

specjalistycznego 

Zakres świadczonych 

usług 

 

Terapia indywidualna, terapia grupowa 

Zasoby osobowe  

 

psycholog 

pracownik socjalny  

 

 

Nazwa instytucji  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Siedziba instytucji  Ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski 

Kontakt telefoniczny 15 8723-345 

E-mail  sekretariat@pcprjanow.pl 

Strona internetowa pcprjanow.pl 

Zakres zadań 

ustawowych / 

statutowych  

Wszystkie zadania wynikające z poniższych ustaw: 

1. Ustawa o pomocy społecznej 

2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

3. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

4. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie    

Zakres świadczonych 

usług 

 

realizacja zadań powiatu w zakresie polityki 

prorodzinnej, pomocy społecznej, pieczy zastępczej, 

wspierania osób niepełnosprawnych, współdziałania  

z organizacjami pozarządowymi w w/w zakresie 

Zasoby osobowe  9 osób na pełnym etacie, w tym 2 osoby w ramach 

projektu 
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Nazwa instytucji  Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim 

Siedziba instytucji  Ul. J. Zamoyskiego 70, Janów Lubelski 

Kontakt telefoniczny 15 8720 240 

E-mail  luja@praca.gov.pl 

Strona internetowa www.janow.pup.gov.pl 

Zakres zadań 

ustawowych / 

statutowych  

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja 

lokalnego rynku pracy 

Zakres świadczonych 

usług 

 

Zadania dot. bezrobotnych, poszukujących pracy i 

pracodawców 

Zasoby osobowe  

 

25 pracowników 

 

Nazwa instytucji  Młodzieżowe Centrum Kariery, Ochotnicze Hufce 

Pracy 

Siedziba instytucji  23-300 Janów Lubelski, ul.Ogrodowa 16 

Kontakt telefoniczny 15 872 04 78 

E-mail  mck.janowlubelski@ohp.pl 

Strona internetowa http://www.lubelska.ohp.pl/ 

Zakres świadczonych 

usług 

 

Poradnictwo i doradztwo zawodowe dla młodzieży i 

osób poszukujących pracy 

Zasoby osobowe  1-osobowe stanowisko pracy 

 

Nazwa instytucji  Janowskiego Stowarzyszenie Niesienia Pomocy 

HUMANUS 

Siedziba instytucji  ul. Boh. Poryt. Wzg. 23, 23-300 Janów Lubelski 

Kontakt telefoniczny 158142251 

E-mail  jsnp-humanus@wp.pl 

Strona internetowa www.jsnphumanus.pl 

Zakres zadań 

ustawowych / 

statutowych  

reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Zakres świadczonych 

usług 

 

Poradnictwo rodzinne ( prawne, psychologiczne i 

pedagogiczne). 

Reintegrację społeczną – treningi kompetencji, 

warsztaty motywujące itp. 

Reintegracja zawodowa – doradztwo zawodowe, 
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szkolenia zawodowe itp. 

Zasoby osobowe  

 

Psycholog, Pedagog. Terapeuta, Pracownik Socjalny, 

Doradca Zawodowy, Prawnik, Instruktorzy Zawodu 

 

Nazwa instytucji  Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w 

Janowie Lubelskim 

Siedziba instytucji  ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski 

Kontakt telefoniczny 15 8723811 

E-mail  zaz.janow.lubelski@onet.pl 

Strona internetowa  

Zakres zadań 

ustawowych / 

statutowych  

a)zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zaliczonych 

do znacznego i umiarkowanego 

stopnia  niepełnosprawności, 

b) przygotowanie ich do życia w środowisku 

lokalnym,  

c)rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych, 

d) pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, 

samodzielnego i aktywnego życia na miarę 

indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych 

Zakres świadczonych 
usług 
 

Powyższe cele osiągane będą poprzez realizację: 
a) programu rehabilitacji zawodowej, społecznej i 
leczniczej zatrudnionych w Zakładzie osób 
niepełnosprawnych, 
b) indywidualnych programów rehabilitacji 
pracowników niepełnosprawnych.  
Zakład prowadzi działalność gastronomiczną. 
Przygotowuje całodzienne wyżywienie dla pacjentów 
szpitala, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, 
obiady dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – 
Wychowawczego oraz podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Ponadto 
organizuje imprezy okolicznościowe na terenie 
Zakładu, świadczy usługi cateringowe w lokalnym 
środowisku. Pozyskał stałych klientów. Prowadzi 
barek. 
Równolegle z pracą zawodową osób 
niepełnosprawnych, realizuje program rehabilitacyjny 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb  
i predyspozycji pracowników.  

Wszyscy niepełnosprawni pracownicy zostali poddani 
indywidualnej diagnozie psychologicznej oraz 

mailto:zaz.janow.lubelski@onet.pl
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diagnozie problemów socjalnych i społecznych.  
ZAZ Oferuje ponadto:  
- diagnozę i  rehabilitację leczniczą , we współpracy  
z SPZZOZ w Janowie Lubelskim, 
- zajęcia terapii psychologicznej indywidualnej  
i grupowej,  
- poradnictwo socjalne,  
- poradnictwo prawne w zakresie problematyki 
niepełnosprawności, 
- cykliczne zajęcia aktywizacji zawodowej i doradztwa 
zawodowego, 
- terapię zajęciową, 
- zajęcia mające na celu pobudzenie aktywności 
intelektualnej: rozwijanie zainteresowań poezją, prozą, 
malowaniem, rękodziełem artystycznym, 
- zajęcia ruchowe w plenerze i w siłowni, 
- pogadanki i zajęcia edukacyjne, 
- zajęcia aktywizujące naszych pracowników  
w lokalnym środowisku (klub bilardowy, wieczorki 
taneczne, park rekreacji, biblioteka, muzeum, dom 
kultury itp.) 
- wyjazdy integracyjne / wycieczki 
W ramach rehabilitacji zawodowej podejmowane są 
działania mające na celu dostosowanie warunków 
zatrudnienia takie jak; 

 poznanie zdolności możliwości fizycznych, 
umysłowych i manualnych pracownika 
niepełnosprawnego 

 dostosowanie stanowiska pracy do ograniczeń 
ruchowych pracownika 

 wyposażenie stanowiska pracy w odpowiedni 
sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności 

 nauka, opieka bezpośrednia i nadzór kadry 
podczas pracy 

 nabywanie nowych umiejętności praktycznych 
przez pracowników 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez 
szkolenia, kursy, 

 doradztwo zawodowe i poszukiwanie ofert 
pracy na otwartym rynku 

 nabywanie umiejętności pracy w grupie. 
Wszyscy pracownicy niepełnosprawni korzystają ze 
wsparcia i opieki zespołu rehabilitacyjnego. Korzystają 
również z publicznej opieki zdrowotnej rodzinnej  
i specjalistycznej. 

Zasoby osobowe  
 

Aktualnie zakład zatrudnia łącznie 52 osoby 
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Nazwa instytucji  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza “Promyk” w 

Janowie Lubelskim 

Siedziba instytucji  ul. Jana Pawła II 10, 23-300 Janów Lubelski 

Kontakt telefoniczny 15 8717427 

Zakres świadczonych 

usług 

 

Placówka zapewnia dzieciom dzienną i całodobową 

opiekę oraz wychowanie, realizując zadania 

przewidziane dla placówki wsparcia dziennego, 

placówki interwencyjnej i placówki socjalizacyjnej a 

także łączy dzienne i całodobowe działania 

terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne, 

skierowane na dziecko I rodzinę dziecka.  

Placówka zapewnia opiekę i wychowanie nad 

dziećmi i młodzieżą od urodzenia, całkowicie lub 

częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. 

Aktualnie w placówce przebywa 30 dzieci. 

 

 

Nazwa instytucji  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim 

Siedziba instytucji  ul. Jana Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski 

Kontakt telefoniczny 15 8721574 

Zakres świadczonych 

usług 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Janowie Lubelskim 

rokrocznie podejmują pracę z bardzo liczebną grupą 

osób z zaburzeniami psychicznymi. W większości są to 

osoby  z niepełnosprawnością intelektualną, 

legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności, które  w 

warsztatach zyskują możliwość aktywizacji zawodowej 

i społecznej, nakierowanej  na większe uniezależnienie 

od rodzin i instytucji pomocowych. Aktualnie w WTZ 

przebywa 45 osób. 

Zasoby 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim 

są prowadzone przez organizację pozarządową – 

CARITAS Diecezji Sandomierskiej. Mieszczą się w 

dwukondygnacyjnym budynku, gdzie poza 

pracowniami terapeutycznymi dysponują zapleczem 

medycznym (gabinet zabiegowy, sala do ćwiczeń 

rehabilitacyjnych), biurowym i gabinetem psychologa. 

Kadra WTZ w Janowie Lubelskim składa się z 

następujących pracowników: Kierownik, psycholog, 

pracownik socjalny, 9 instruktorów terapii zajęciowej, 

fizjoterapeuta, pielęgniarka  i kierowca. 
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Nazwa instytucji  „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

w Janowie Lubelskim 

Siedziba instytucji  ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski 

Kontakt telefoniczny 15 8720824 

Zakres świadczonych 

usług 

 

Dom ma charakter ponadlokalny, posiada 180 

miejsc i jest przeznaczony dla osób przewlekle 

somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku, osób 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób 

przewlekle psychicznie chorych, mężczyzn i kobiet. 

Pomoc całodobowa dla osób przewlekle psychicznie 

chorych, dla których nie jest możliwe zorganizowanie 

wsparcia w rodzinie i własnym środowisku 

zamieszkania, nie wymagających aktualnego leczenia 

szpitalnego i jednocześnie nie stwarzających zagrożenia 

dla siebie i dla otoczenia, DPS „BARKA” świadczy 

takie całodobowe usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych 

intelektualnie,  

Zasoby 

 

Dom Pomocy Społecznej  posiada dwa budynki 

mieszkalne przeznaczone dla 50 osób przewlekle 

psychicznie chorych oraz jeden budynek przeznaczony  

dla 26 osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Etatowych pracowników jest 86, w tym czterech 

pracowników socjalnych, psycholog, kapelan, dietetyk, 

instruktor k.o., technik fizjoterapii, 12 pielęgniarek oraz 

44 opiekunów (w tym 5 z wykształceniem 

pielęgniarskim). Personel pielęgniarski jest 

przeszkolony w zakresie pielęgnacji nad chorym 

psychicznie i w zakresie stosowania przymusu 

bezpośredniego. Mieszkańcy mają również zapewnioną 

opiekę lekarza psychiatry (1 osoba w ramach umowy 

zlecenia). 
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Nazwa instytucji  Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie 

Lubelskim 

Siedziba instytucji  ul. Zamoyskiego 37, 23-300 Janów Lubelski 

Kontakt telefoniczny 15 8722033 

Zakres świadczonych 

usług 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie 

Lubelskim jest powiatowym ośrodkiem wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem 

działalności Domu jest szeroko pojmowana 

rehabilitacja społeczna osób, które z powodu choroby 

psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają 

poważne trudności w życiu codziennym. Z usług ŚDS 

korzysta 35 osób. 

Zasoby 

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy  pracuje 

łącznie 10 pracowników, z wykształceniem 

kierunkowym: pedagogicznym, psychologicznym, 

terapeutycznym, średnim medycznym, w zakresie 

pracy socjalnej i in.  

 Pracownicy ci stanowią wyspecjalizowaną kadrę 

zabezpieczającą prawidłową realizację zadań 

statutowych ośrodka. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie 

Lubelskim mieści się w centrum miasta, w budynku 

dwupoziomowym, będącym własnością powiatu, 

wyremontowanym i częściowo adaptowanym do 

potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 

 

Niektóre organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu janowskiego.  
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Lp. Nazwa Cele statutowe/ cele główne Lider 

dane teleadresowe 

Zasoby 

Gmina Janów Lubelski  

1 Agencja 

Współpracy 

i Rozwoju 

Stowarzysz

enie 

Aktywizacji 

Społecznej 

SAS 

 

świadczenie pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach 

komunikacyjnych, a także ofiarom 

przemocy i przestępstw przeciwko 

życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu, 

 animowanie grup 

samopomocowych, 

-wspieranie społecznej aktywności 

obywateli, 

Prezes   

Przemysław Momot 

Janów Lubelski 

ul. Jana Pawła II 5 

tel. 15/8723094 

 

Pomieszcze

nia biurowe 

Sprzęt 

obronny 

2. Stowarzysz

enie 

Kultury 

Fizycznej                   

ESKA 

planowanie i organizowanie 

pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem piłki siatkowej 

Prezes: Andrzej Surtel 

ul. Ulanowska 5 

Janów lubelski 

 

 

2. Klub 

Żeglarski 

„ZEFIR”, 

 

 

 rozwój turystyki, sportu i rekreacji 

poprzez żeglarstwo we wszystkich 

jego formach i rodzajach oraz 

narciarstwo biegowe 

 

Prezes Antoni Sydor 

Email: 

kzzefirjanowlub@o2.

pl 

http://zefir_janow.rep

ublika.pl/ 

Janów  Lubelski  

ul. Turystyczna 1 

tel. 888640421 

 

Przystań 

nad 

Zalewem 

Janowskim, 

sprzęt 

sportowy 

wodny i 

narciarski 

3 Ludowo – 

Uczniowski 

Klub 

Sportowy 

JAWOR 

 

planowanie i organizowanie 

pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem tenisa stołowego 

Prezes: Jarosław 

Kańkowski 

Janów  Lubelski 

ul. Bohaterów 

Porytowego  

Wzgórza 38  

tel. 697 871 966 

Baza 

sportowa 

Publicznego 

Gimnazjum 

4. Stowarzysz

enie 

Lokalna 

Grupa 

Działania 

„Leśny 

Krąg” 

pobudzanie aktywności i 

zaangażowania środowiska 

lokalnego w opracowywanie  i 

wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju, rozwój Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości (MŚP), m. in. w 

turystyce i usługach 

okołoturystycznych, dla zwiększenia 

dochodów i zasobności 

mieszkańców, poprawa jakości życia 

mieszkańców, w szczególności przez 

zwiększanie dostępu do usług 

kulturalnych, rekreacyjno-

Prezes: Janina 

Skubik  

Tel./fax.: 15 872 26 52 

Email: 

lesnykrąg@interia.pl 

biuro@lesnykrąg.pl 

ul. Ogrodowa 16 

23-300 Janów 

Lubelski 

 

 

Pomieszcze

nia biurowe 

i miejsce 

spotkań  

mailto:kzzefirjanowlub@o2.pl
mailto:kzzefirjanowlub@o2.pl
http://zefir_janow.republika.pl/
http://zefir_janow.republika.pl/
mailto:lesnykrąg@interia.pl
mailto:biuro@lesnykrąg.pl
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sportowych i zdrowotnych,  

5. Miejski 

Klub 

Sportowy 

Janowianka 

 

 

 

organizowanie sekcji sportowych, 

zespołów ćwiczących, drużyn, grup 

w różnych dyscyplinach sportu ze 

szczególnym uwzględnieniem piłki 

nożnej , 

 

 

 

Prezes 

Ślusarz Ryszard 

Janów Lubelski 

ul. Sukiennicza 1 

tel. 509 436 472  

 

Stadion 

Miejski 

6. Uczniowski 

Klub 

Sportowy 

ATLETIC  

 

 

planowanie i organizowanie 

pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów, w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o 

pomoc organizacyjną i materialną 

rodziców i sympatyków Klubu … 

 

 

Prezes  

Grzegorz Nieborak 

Janów Lubelski 

ul. Ogrodowa 25 

 

Baza 

sportowa 

Publicznego 

Gimnazjum  

7. Stowarzysz

enie Klub 

Rehabilitacj

i Osób 

Niepełnosp

rawnych,  

 

pomoc osobom poszkodowanym w 

wypadkach drogowych, zwiększenie 

aktywności życiowej i fizycznej osób 

niepełnosprawnych , osiągnięcie 

możliwie pełnego usamodzielnienia 

się osób niepełnosprawnych, rozwój i 

wspieranie różnych metod 

rehabilitacji 

 

Prezes  

Andrzej Łukasik  

Janów Lubelski 

ul. Zamoyskiego 14 

tel. 503 173 769 

 

Pomieszcze

nia biurowe 

i sala 

spotkań 

Publicznego  

8. Stowarzysz

enie 

Rodziców, 

Opiekunów 

i Przyjaciół 

„Wawrzyne

k”,   

 

 podejmowanie działań na rzecz 

zdrowia, kształcenia, zwiększenia 

aktywności zawodowej i fizycznej 

oraz ochrony interesów osób 

niepełnosprawnych poprzez 

działalność w zakresie 

dobroczynności, ochrony zdrowia i 

opieki społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych 

 

Prezes  

Agnieszka Kulińska 

Janów Lubelski 

ul. Zamoyskiego 37 

tel. 661 218 346 

Pomieszcze

nia biurowe 
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9. Janowskie 

Stowarzysz

enie 

Niesienia 

pomocy 

„HUMANU

S”, ,  

 

 

 

 

tworzenie systemu zabezpieczenia 

społecznego, mającego na celu 

zaspokajanie podstawowych potrzeb 

życiowych osobom wymagającym 

wsparcia. 

Stowarzyszenie  prowadzi:  

Klub Integracji Społecznej, 

 Świetlica Środowiskowa „Stokrotka” 

Klub Sybaryci, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Zimowy Punkt Konsultacyjny dla 

Osób Bezdomnych, 

Punkt Konsultacyjny dla Rodzin,  

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej,  

Koło Wolontariatu 

 

Prezes  Paweł 

Wiśniewski, Grażyna 

Czuryszkiewicz 

Janów Lubelski 

ul. Bohaterów 

Porytowego Wzgórza 

23 

tel. 15 814 22 51 

 

 Świetlica, 

pomieszczen

ia biurowe, 

miejsce 

spotkań  

10. Stowarzysz

enie na 

Rzecz 

Ekorozwoju

, Oświaty i 

Kultury 

Wiejskiej 

„Łążek” 

 

- Wspieranie wszechstronnego i 

zrównoważonego rozwoju 

społecznego, kulturalnego i 

gospodarczego wsi Łążek Ordynacki, 

Łążek Garncarski i Łążek Ordynacki 

– Przymiarki, 

- wspieranie finansowe inicjatyw 

lokalnych, 

- niesienie pomocy społecznej 

(nauczycielom i uczniom), w tym 

pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i 

osób ( w tym osobom 

niepełnosprawnym) 

 

Prezes 

Zofia Startek 

Łążek Ordynacki 205 

tel. 15 8726724 

Baza 

Publicznej 

Szkoły 

Podstawow

ej w Łążku 

11. Stowarzysz

enie 

Kulturalno 

– Sportowe 

„PEGAZ”,  

 

upowszechnianie kultury fizycznej, 

sportu i rekreacji, 

 promocja regionu, 

działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

Prezes  

Grażyna Łysiak 

Janów Lubelski  

ul. Zamoyskiego 52 

tel. 15 871 75 75 

 

Pomieszcze

nie biurowe                     

w 

Janowskim 

Ośrodku 

Kultury 

12. Uczniowski 

Klub Karate 

Tradycyjne

go,  

 

klub działa w zakresie 

dalekowschodnich sztuk walki – 

Karate Tradycyjnego. 

 

 

Prezes Piotr 

Wojtkowski 

Janów Lubelski 

ul. Ks. Skorupki 

tel. 665 653 261 

Email: 

Hala 

sportowa w 

Janowie 

Lubelskim 
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 karate.janowlub@op.

pl 

 

13. Janowski 

Ludowy 

Klub 

Sportowy 

OLIMP 

 organizacja, popularyzacja i rozwój 

sportu zapaśniczego w stylu 

klasycznym oraz stworzenie 

odpowiednich warunków do je go 

uprawiania 

 

 

 

Prezes  

Stanisław Mazur 

Janów Lubelski 

ul. Zamoyskiego 37  

tel. 602 252 912 

Sala 

treningowa  

14. Klub 

Sportowy 

„Janowski 

Orlik” 

 

Popularyzacja walorów rekreacji 

ruchowej poprzez organizacje zajęć 

treningowych z piłki nożnej 

 

 

 

 

Prezes  

Piotr Gąbka 

ul. Wiejska 20/30 

Janów lubelski 

Boisko 

wielofunkcy

jne „Orlik” 

przy Zespole 

Szkół 

Zawodowyc

h  

15. Uczniowski 

Klub 

Sportowy 

„Trójka” 

 

planowanie i organizowanie 

pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów, w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o 

pomoc organizacyjną i materialną 

rodziców i sympatyków Klubu. 

 

Prezes  

Marzena Sadecka 

Janów Lubelski    

 ul. ks. Skorupki 

Baza 

sportowa 

Publicznej 

Szkoły 

Podstawow

ej z 

Oddziałami 

Integracyjny

mi w 

Janowie 

Lubelskim 

16. Stowarzysze

nie 

Przyjaciół 

Promyka 

 

 

Działalność na rzecz podopiecznych  

z placówki opiekuńczo –

wychowawczej „Promyk”, pomoc 

dzieciom i rodzinom problemowym 

 

 

 

Prezes Joanna 

Jaworska-Gumienik 

ul. Jana Pawła II 10 

Janów Lubelski 

15  8717427 

 

17. Stowarzysze

nie Kobiet 

Powiatu 

Janowskiego 

podejmowanie przedsięwzięć 

społecznych, kulturalnych i 

politycznych mających na celu 

integrację kobiet powiatu 

janowskiego, oraz mobilizowanie ich 

do działania na rzecz rozwiązywania 

najbardziej istotnych problemów 

kobiet  

Prezes 

Lidia Tryka 

ul. Jana Pawła II  3 

23-300 Janów 

Lubelski 

Tel./fax.: 15 872 46 77  

Email: 

jok_janowl@op.pl 

Klub Pracy  

Twórczej  

Miejsce 

spotkań i 

pracy 

twórczej 

przy 

Janowskim 

mailto:karate.janowlub@op.pl
mailto:karate.janowlub@op.pl
http://praca.powiatjanowski.pl/userfiles/images/imag/news/Wrzesien%202012/film/sport5_800.jpg
http://praca.powiatjanowski.pl/userfiles/images/imag/news/Wrzesien%202012/film/sport5_800.jpg
mailto:jok_janowl@op.pl
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- organizowanie grup 

samopomocowych  

- działalność szkoleniowa w formie 

kursów, szkoleń, konsultacji itp.  

- animowanie grup 

samopomocowych  

- wspieranie i promocja sportu, oraz 

organizowanie wypoczynku dla 

dzieci  

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych  

 

 Ośrodku 

Kultury 

18. Ochotnicze 

Straże 

Pożarne 

gaszenie pożarów, pomoc 

poszkodowanym, organizowanie 

zawodów  

Obiekty OSP jako miejsce spotkań 

społeczności wiejskiej w 

miejscowości : 

 Biała 

 Łążek 

 Momoty Górne i Momoty Dolne 

 Zofianka Górna 

Prezes Grzegorz 

Kwiecień 

ul. Piłsudskiego 58 

23-300 Janów 

Lubelski 

  

Tel:sekretariat-15 872 

43 40 

Centrala-15 872 50 24 

Fax:15 872 30 00 

Email: 

kp_janowlubelski@st

raz.lublin.pl 

www.straz-

janowlub.pl 

 

 

19.  Klub Seniora 

Janowiacy 

Podejmowanie działań w celu 

aktywizacji osób starszych, 

uczestnictwo w życiu społecznym, 

kulturalnym i rekreacyjnym 

 

Janów Lubelski  

ul. Ogrodowa 16 

Pomieszcze

nia biurowe 

i miejsce 

spotkań 

20. Stowarzysz

enie 

Wspierania 

Inicjatyw 

Lokalnych 

ADALBER

T 

podejmowanie przedsięwzięć 

społecznych, kulturalnych  i 

turystyczno- sportowo  mających na 

celu integrację środowiska lokalnego 

 

Prezes  Renata 

Grzegórska 

Tel.: 15 872 62 97 

Momoty Górne 49 

23-300 Janów 

Lubelski 

(do korespondencji: 

Momoty Dolne 79) 

 

21. Powiatowy 

Szkolny 

Związek 

Sportowy 

Ziemia 

Popularyzacja sportu szkolnego w 

Powiecie Janowskim 

 

 

 

Prezes  

Zbigniew Czajkowski  

609 550 840 

Starostwo 

Powiatowe w 

Obiekty 

szkolne i 

sportowe 

gminach 

powiatu 

Tel:sekretariat-15
mailto:kp_janowlubelski@staz.lublin.pl
mailto:kp_janowlubelski@staz.lublin.pl
http://www.staz-janowlub.pl/
http://www.staz-janowlub.pl/
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Janowska  Janowie Lubelskim ul. 

Zamoyskiego 59 

 

janowskiego 

22. Stowarzysz

enie 

Promocji 

Garncarstw

a, 

Kaflarstwa 

oraz 

Rozwoju 

Turystyczne

go Wsi 

Łążek 

Garncarski 

podejmowanie przedsięwzięć 

społecznych kulturalnych  i 

turystycznych  mających na celu 

integrację janowskiego, oraz 

mobilizowanie ich do działania na 

rzecz promocji i garncarstwa, 

kaflarstwa 

 

 

 

 

Prezes  Jan 

Jarmuziewicz 

Łążek Garncarski 6 

23-300 Janów 

Lubelski 

 

Gmina Chrzanów  

23. Młodzieżo

wy Klub 

Sportowy   

 

 prowadzenie szkoleń sportowych w 

sekcji piłka nożna, 

  

24. Ochotnicze 

Straże 

Pożarne  /4 

jednostki / 

 

gaszenie pożarów, pomoc 

poszkodowanym, organizowanie 

zawodów  

 

  

25. Gminna 

Biblioteka 

Publiczna                         

Gromadzenie, opracowywanie i 

przechowywanie materiałów 

bibliotecznych z uwzględnieniem 

materiałów dot. własnego regionu, 

udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych w miejsc u, 

wypożyczanie na zewnątrz,  

popularyzacja książki, informacji, 

wiedzy i czytelnictwa. 

  

Gmina Modliborzyce 

 

 

26. 10 jednostek OSP 

(Dąbie, Lute, 

Modliborzyce, 

Pasieka, Stojeszyn, 

Wierzchowiska 

Pierwsze, 

Wierzchowiska 

gaszenie pożarów, pomoc 

poszkodowanym, 

organizowanie zawodów  

 

 

 

 

Komendant Gminny 

Tomasz Kliza 

tel. 504 594 510 
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Drugie, Wolica 

Pierwsza, Wolica 

Druga, Zarajec)   

27. Caritas (Stacja  w 

Modliborzycach  

 

 

opieka medyczna  Kierownik  

Dorota Machulak 

ul. Piłsudskiego 63 A,  

23-310 Modliborzyce, 

tel. 15 87 15 851 

 

28. Gminny 

Uczniowski Klub 

Sportowy  

 

zadania w zakresie kultury 

fizycznej  

 

 

Prezes  

Grzegorz Nieborak 

ul. Piłsudskiego 63,  

23-310 Modliborzyce,  

tel. 601 698 086 

 

29.  Uczniowski 

Ludowy Klub 

Sportowy Sprint,  

zadania w zakresie kultury 

fizycznej  

 

 

 

Prezes  

Karol Grzyb 

Wierzchowiska 

Pierwsze 153,  

23-310 Modliborzyce, 

tel. 665 748 321 

 

30. Uczniowski Klub 

Sportowy Judo 

Team,  

 

zadania w zakresie kultury 

fizycznej 

Prezes 

Leszek Dziadosz 

ul. Ogrodowa 6,  

23-310 Modliborzyce,  

tel. 603 060 609 

(Jacenty Śmietana) 

 

31. Gminny Ośrodek 

Kultury 

w Modliborzycach 

 

 

kulturalno – edukacyjna, 

oświatowa 

 

Dyrektor  

Andrzej Rząd 

ul. Zamkowa 1 

23-310 Modliborzyce 

tel. 15 87 15 021  

 

32. Gminna Biblioteka 

Publiczna w 

Modliborzycach   z 

3 filiami 

(Wierzchowiska 

Pierwsze, Wolica 

Pierwsza, Stojeszyn 

Pierwszy) 

czytelnictwo, edukacja, 

zajęcia świetlicowe. 

Wydawanie lokalnej prasy. 

 

Dyrektor 

Zenobia Trójczak 

ul. Piłsudskiego 63,  

23-310 Modliborzyce,  

tel. 15 87 15 103  

 

33. Stowarzyszenie 

„Opoka Słupie” 

działalność kulturalna Prezes  

Andrzej Machulak 

Słupie 43 B 

23-310 Modliborzyce, 

tel. 511 400 675 
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34. Ekologiczne 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Lasów 

Janowskich 

 

 

 

 

 

Działalność ekologiczna Gwizdów 12B 

23-310 Modliborzyce 

Prezes Artur 

Aleksandrowicz 

Tel.: 15 874 21 49 

 

 

Gmina Potok Wielki  

35. Klub Seniora 

 

Kultywowanie tradycji 

klubowych takich jak 

,imieniny, bale andrzejkowe, 

bale karnawałowe, wigilie, 

spotkania cykliczne. 

Organizacja wycieczek 

krajoznawczych, współpraca 

z GOK oraz innymi klubami 

seniora z ościennych 

miejscowości. 

Prezes 

Adam Paprocki 

Potok Wielki 117 

23-313 Potok Wielki. 

 

36. Gminny Ludowy 

Klub Sportowy w 

Potoku Wielkim 

Upowszechnianie kultury 

sportowej 

Prezes Krzysztof 

Zwolak 

Ul. Potok Wielki 10g 

23-313 Potok Wielki 

Tel.: 015 874 02 06 

Email: mati862@vp.pl 

www.potokwielki.fut

bolowo.pl 

 

 

37. Towarzystwo 

Przyjaciół Gminy 

Potok Wielki 

Upowszechnianie kultury Prezes Zofia Fuszara- 

aktywny nauczyciel 

Potok Wielki 106 

23-313 Potok Wielki 

 

38. Gminny Ośrodek 

Kultury w Potoku 

Wielkim 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

skupia się na pracy z 

młodzieżą zapewniając im 

miejsce spędzenia wolnego 

czasu , oraz rozwój ich 

zainteresowań. Instytucja 

promuje swoich lokalnych 

twórców ludowych, oraz 

zespół śpiewaczy 

"STANIANKI" . Prowadzone 

są grupy wokalne, 

Dyrektor Ośrodka - 

Anna Brankiewicz 

gokpotok@interia.pl  

 

 

mailto:mati862@vp.pl
http://www.potok/
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organizowane konkursy 

plastyczne, recytatorskie 

,przedstawienia ,recitale oraz 

uroczystości okolicznościowe.  

39. Lokalne Centrum 

Kultury w Potoku 

Stanach 

 

 

Lokalne Centrum Kultury 

skupia się na pracy z 

młodzieżą zapewniając im 

miejsce spędzenia wolnego 

czasu poprzez 

1. Punkt biblioteczny 

2. Nauka gry na gitarze 

3.Zajęcia plastyczne i 

rękodzieła 

4. kafejkę internetową 

 

  

40. Gminna Publiczna 

Biblioteka w 

Potoku Wielkim 

Gromadzenie i opracowanie 

materiałów bibliotecznych ze 

szczególnym  

uwzględnieniem regionu 

2. Udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych na miejscu, 

wypożyczanie  

do domu oraz prowadzenie 

wypożyczeń 

międzybibliotecznych 

3. Prowadzenie działalności 

informacyjno-bibliograficznej, 

popularyzacja  

książki i czytelnictwa, 

poprzez organizowanie 

różnych form pracy 

4. Współdziałanie z 

bibliotekami innych sieci, 

instytucjami  

upowszechniania kultury, 

5. Doskonalenie form i metod 

pracy bibliotecznej 

6. Współpraca ze szkołami i 

bibliotekami szkolnymi celem 

szerokiej  

popularyzacji czytelnictwa 

wśród młodzieży szkolnej 

7. Organizowania i rozwoju 

23-313 Potok Wielki 

Potok Wielki 103  

Telefon:15 874 00 31  
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czytelnictwa 

Gmina Godziszów  

41. Stowarzyszenie 

kulturalno – 

oświatowe „ŻAK” 

Wspieranie uboższej 

młodzieży, dzieci i studentów 

z terenu Gminy w dostępie 

do oświaty, nauki, kultury i 

sportu przez finansowanie 

stypendiów i nagród 

okolicznościowych. 

Rozwijanie i prowadzenie 

współpracy z organizacjami 

administracji publicznej i 

samorządu terytorialnego, 

kościołem katolickim, 

organizacji pozarządowych i 

społecznych oraz 

środowiskiem lokalnym. 

Godziszów Trzeci 

124a 

23-302 Godziszów 

Trzeci  

15 871 00 02 wew. 26, 

15 871 00 99 

 

42. 
Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Andrzejowie 

 

Upowszechnianie tradycji 

regionalnych 

Przewodnicząca: 

Krystyna Krzos 

Andrzejów 38 

23-302 Godziszów 

 

 

Gmina Dzwola  

43. Stowarzyszenie 

„Klub Seniora” w 

Kocudzy 

  

Działalność kulturalna Kocudza Trzecia 6 

23-304 Dzwola 

Prezes Alina Myszak 

Stefania Dyjach 

  

Anna Jaszek 

Tel.: 15 875 33 90  

 

44. Stowarzyszenie 

Koło Gospodyń 

Wiejskich 

w Kocudzy Drugiej 

 

Upowszechnianie tradycji 

regionalnych 

Kocudza Druga 58 

23-304 Dzwola 

Tel.:15 875 35 42 - 

domowy 

Prezes Deruś Bożena 

 

 

45. Ludowy Klub 

Sportowy „Iskra” 

Krzemień  

 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

Krzemień I 192  

23-304 Dzwola 

Prezes Tomasz 

Dudzić 

Kontakt: Daniel Flis - 

Email:dani3Lflis@gm

ail.com 
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3. Uwarunkowania gospodarcze 

Gospodarka Powiatu Janowskiego ma charakter wielofunkcyjny. Opiera się 

ona głównie na lokalnych walorach i surowcach, a dominującymi branżami są 

przemysł drzewny, maszynowy, rolno-spożywczy, a także usługi związane  

z handlem i turystyką. Niewielkie uprzemysłowienie Powiatu oraz zachowanie 

zasady zrównoważonego rozwoju spowodowały, że obrano dwa kierunki rozwoju 

gospodarczego. Pierwszy to rozwój turystyki opartej na walorach naturalnych  

z wzbogaceniem oferty o usługi umożliwiające aktywny wypoczynek, natomiast 

drugi to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w branżach produkcyjnych  

i usługowych. 

Obserwuje się systematyczny wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych na 

terenie Powiatu Janowskiego. W 2015 roku ich liczba wyniosła 3407. Rośnie zarówno 

liczba podmiotów sektora publicznego, jak i prywatnego. Systematycznie wzrasta 

liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych. 
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Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
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Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie powiatu 

janowskiego w latach 2010 – 2015 – opracowanie własne wg danych GUS. 

 

   Podmioty wg sektorów własnościowych

2010 2011 2012 2013 2014 2015

      podmioty gospodarki narodowej ogółem 3328 3209 3263 3320 3398 3407

      sektor publiczny - ogółem 158 159 161 166 165 163

      sektor publiczny - państwowe i 

samorządowe jednostki prawa budżetowego
130 130 131 136 136 134

      sektor publiczny - spółki handlowe 2 3 3 3 3 3

      sektor prywatny - ogółem 3170 3050 3102 3154 3232 3226

      sektor prywatny - osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą
2623 2499 2531 2569 2633 2621

      sektor prywatny - spółki handlowe 94 92 98 105 105 107

      sektor prywatny - spółki handlowe z 

udziałem kapitału zagranicznego
16 16 16 16 16 16

      sektor prywatny - spółdzielnie 23 21 21 21 22 22

      sektor prywatny - fundacje 3 4 4 5 5 7

      sektor prywatny - stowarzyszenia i 

organizacje społeczne
125 130 135 140 142 149

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON

2010 2011 2012 2013 2014 2015

3328 3209 3263 3320 3398 3407

138 152 161 167 165 162

366 356 356 354 358 362

91 94 97 99 100 99

96 90 90 86 91 92

37 35 36 36 32 34

452 425 429 470 488 498

108 101 103 98 104 105

1068 1014 1025 1003 992 976

134 126 130 126 127 130

179 184 182 177 175 168

755 704 713 700 690 678

182 170 175 178 178 183

175 165 168 170 172 174

116 106 106 104 113 111

109 100 100 96 102 101

101 85 87 94 92 90

160 163 168 174 193 192

130 133 142 148 152 148

164 161 170 177 179 175

175 176 176 182 198 205

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Działalność usługowa związana z wyżywieniem

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników

Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i 

motocykli

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i 

motocykli

Handel hurtowy z wyłączeniem samochodów

Handel detaliczny z wyłączeniem handlu samochodami

Transport lądowy

Transport i gospodarka magazynowa

Produkcja wyrobów z drewna z wyłączeniem mebli

   Podmioty wg najliczniejszych sekcji i działów PKD 2007

Produkcja wyrobów z innych surowców niż metal

Budownictwo

Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków

ogółem

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Przetwórstwo przemysłowe

Produkcja artykułów spożywczych
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Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie powiatu 

janowskiego w latach 2010 – 2015 – opracowanie własne wg danych GUS. 

 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie powiatu 

janowskiego w latach 2010 – 2015 – opracowanie własne wg danych GUS. 

 

W gospodarce Powiatu dominują mikroprzedsiębiorstwa – głównie 

jednoosobowe działalności gospodarcze, które stanowią aż 77% wszystkich 

podmiotów gospodarczych. Jedynie 4% podmiotów zatrudnia więcej, niż 9 osób. 

Na terenie Powiatu Janowskiego, wzdłuż drogi krajowej S19, znajduje się 

Janowska Strefa Inwestycyjna "Borownica". Jest to rozległy obszar zajmujący 

powierzchnię ok. 200 ha, w tym 18,5 ha to powierzchnia Podstrefy Janów Lubelski 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. W Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów Lubelski tereny te 

przeznaczone są pod funkcje rozwoju przedsiębiorczości. Oferowane są tu tereny  

w pełni uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i techniczną, sieć 

elektryczną i gazową, a w granicach strefy, możliwe jest lokowanie zakładów 

usługowo -produkcyjnych. Dopuszczalne jest również stosowanie funkcji 

zamiennych iuzupełniających, składowo-magazynowych, nie kolidujących  

z planowanym zagospodarowaniem. 

 

Największe przedsiębiorstwa na terenie Powiatu to: 

CATERPILLAR POLAND Sp. z o.o.,; Fabryka drzwi Derpal; WytwórniaPaszPIAST 

III Sp. z o.o.; Janex Producent Kasz Sp. z o.o.; VF Concept,; Fortaco JL Sp. z o.o.; 

Ekomel; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Janowie Lubelskim. 

 

Duże potencjalne znaczenie dla rozwoju turystyki, oprócz Lasów Janowskich 

mają tereny rekreacyjne położone nad Zalewem Janowskim. Zlokalizowany jest tutaj 

Park Rekreacji ZOOM NATURY oraz inne liczne atrakcje turystyczne. Dzięki 

bogatym terenom umożliwiającym inwestowanie wskazany jest dalszy rozwój 

funkcji i produktów turystycznych tego obszaru. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

3328 3209 3263 3320 3398 3407

3166 3052 3122 3183 3262 3271

137 134 118 114 112 112

22 20 20 20 21 21

3 3 3 3 3 3

   Podmioty gospodarcze wg klas wielkości

      ogółem

      0 - 9

      10 - 49

      50 - 249

      250 - 999

http://www.bazafirm.org/drzwi-b75/fabryka_drzwi_derpal-f75759
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Na terenie powiatu janowskiego funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna „Siedem 

Życzeń”, ul.Bohaterów Porytowego Wzgórza 23/6,  23-300 Janów Lubelski. 

Spółdzielnia świadczy usługi gastronomiczne, porządkowe i opiekuńcze dla osób 

starszych. Ostatnio skupia się na usługach opiekuńczych zlecanych przez MOPS  

w Janowie Lubelskim. Prowadzi też kawiarenkę na miejskim basenie. 

Rozdział IV 

Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

1) Istnienie kompletnego systemu 

reintegracji zawodowej osób z 

niepełnosprawnościami (ŚDS, WTZ, 

ZAZ) 

2) Doświadczenia w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw społecznych 

3) Działalność KIS w Janowie 

Lubelskim 

4) Świadomość ograniczeń i potrzeb w 

reintegracji zawodowej 

5) Dobra współpraca 

międzyinstytucjonalna (m.in. z JST, 

PUP i PCPR), 

6) Projekty aktywizujące PUP 

7) JST organizuje roboty publiczne i 

prace interwencyjne oraz inne formy 

aktywizacji zawodowej 

8) Istnieje i funkcjonuje ZAZ, który ma 

zamówienia publiczne na swoje 

usługi 

9) Działalność Studium Medycznego 

im. Wołynki – kształcenie techników 

masażystów, terapeutów 

zajęciowych, opiekunów 

medycznych itp.) 

10) Otwartość na współpracę, 

11) Wsparcie dla osób 

usamodzielnianych z pieczy 

zastępczej 

 

1) Niski poziom przepływu 

uczestników pomiędzy instytucjami 

systemu reintegracji społecznej i 

zawodowej 

2) Niski poziom motywacji ON i 

wychowanków pieczy zastępczej do 

wychodzenia na rynek pracy 

3) Dominuje postawa roszczeniowa i 

dziedziczenie tej postawy 

4) Złe warunki lokalowe WTZ 

uniemożliwiające rozwój 

5) Zbyt mało miejsc w ZAZ (duża 

kolejka oczekujących) 

6) Problem z aktywizacją zawodową i 

społeczną młodzieży 

usamodzielniającej się z pieczy 

zastępczej 

7) Mała liczba zatrudnianych osób 

korzystających z działań i 

programów aktywizujących 

podejmowanych przez PUP, JST 

8) Złe doświadczenia z 

przedsiębiorstwami społecznymi 

(spółdzielnie socjalne)  

9) Zbyt mało przedsiębiorstw 

społecznych 

10) Niedostateczne stosowanie klauzul 

społecznych 

11) Zbyt mała liczba miejsc pracy dla 
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12) Dostęp do specjalistycznego 

poradnictwa 

13) Aktywne poszukiwanie środków 

pozabudżetowych (projekty we 

Współpracy z NGO)  

osób o wyższych kwalifikacjach 

12) Brak miejsc pracy dla osób 

opuszczających ZAZ i pełnoletnich 

wychowanków na otwartym rynku 

pracy 

13) Niski poziom reintegracji zawodowej 

w podmiotach reintegracyjnych 

14) Niedoinformowanie pracodawców o 

możliwości uzyskiwania refundacji 

wynagrodzeń ON 

15) Niedoinformowanie o równoczesnej 

możliwości pobierania renty i pracy 

zawodowej ON 

16) Obawa przed osobami z 

zaburzeniami psychicznymi 

 

 

SZANSE  ZAGROŻENIA  
1) Identyfikowanie potrzeb społecznych 

– miejsc na działalność 

Przedsiębiorstw Społecznych (usługi 

dla osób starszych, wypożyczanie i 

naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, 

usługi rehabilitacyjne, pralnia, 

utrzymanie zieleni, usługi sprzątania 

i porządkowe (Cmentarz, Szpital) 

itp.), 

2) Dostępność środków na 

inkubowanie PS, 

3) Potencjał do rozwoju 

przedsiębiorstw turystycznych 

(ZOOM Natury, Lasy Janowskie), 

4) Duże środki na rozwój ES (działanie 

11.3. RPO WL) 

5) Istnienie dużych przedsiębiorstw na 

terenie Powiatu (Janex, Catepillar, 

Fortaco) 

6) Podstrefa Janów Lubelski TSSE 

7) Opracowywane plany rewitalizacji 

1) Ujemny przyrost naturalny 

2) Ujemny bilans migracji ludności 

3) Starzenie się społeczeństwa 

4) Słaba dostępność komunikacyjna 

5) Odległe położenie od dużych 

ośrodków miejskich 

6) Niska gęstość zaludnienia 

7) Brak środków na zwiększenie liczby 

miejsc pracy w ZAZ 

8) Zły system orzekania i kierowania do 

instytucji reintegracyjnych ON 

9) Występowanie zagrożeń 

funkcjonowania rodziny 
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Rozdział V 

Cele i działania 

Cel Główny: 

„Działanie na rzecz włączenia społecznego w oparciu o instrumenty ekonomii 

społecznej  jako element rozwoju Powiatu Janowskiego” 

Cele szczegółowe i działania: 

1. Zwiększenie efektywności rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami 

 

Działania: 

1) Koordynacja i współpraca placówek reintegracji społecznej i zawodowej osób                        

z niepełnosprawnościami (Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych) 

 

Zasadne jest podjęcia działań zmierzających do zwiększenia przepływu osób  

z niepełnosprawnościami pomiędzy instytucjami reintegracji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych. Można to osiągnąć poprzez systematyczną 

koordynację i współpracę pomiędzy tymi instytucjami a instytucjami 

samorządowymi oraz indywidualizację procesu i zakresu wsparcia. Dobrym 

miejscem do takiej współpracy jest Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim będąca organem opiniodawczo - 

doradczym starosty. Działa ona na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich                                  

i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.  

Dozakresu działania Rady należy: 

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych, 

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do realizacji praw osób 

niepełnosprawnych, 

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

- ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu 

pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  Janowie 

Lubelskim składa się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających 

na terenie powiatu janowskiego organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli 
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samorządu powiatowego na 4 letnie kadencje. Systematyczne zapraszanie  

przedstawicieli placówek reintegracji osób niepełnosprawnych na posiedzenia Rady, 

zwiększenie intensywności jej pracy, a być może utworzenie w jej ramach 

specjalistycznych zespołów może znacząco podnieść efektywność procesów 

reintegracji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu janowskiego. 

 

Zadania: 

- Zwiększenie intensywności pracy Rady (posiedzenia co najmniej raz na kwartał) – 

PCPR 

 

2) Tworzenie przedsiębiorstw społecznych dla osób z niepełnosprawnościami 

świadczących usługi na rzecz społeczności lokalnej oraz w sferze turystyki (np. 

przy ZAZ, WTZ i ŚDS) 

Istotnym problemem w reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami 

jest przejście z placówki reintegracyjnej na otwarty rynek pracy. Wynika on z jednej 

strony z niedostatecznego przygotowania i nieufności ze strony pracodawców,  

a z drugiej z braku doświadczenia osób z niepełnosprawnościami w pracy  

w przedsiębiorstwie rynkowym i obaw stąd wynikających. Wydaje się, że dobrą 

receptą na zdiagnozowane problemy może być tworzenie pośrednich podmiotów 

łączących w sobie cechy podmiotu gospodarki rynkowej i podmiotu 

reintegracyjnego – przedsiębiorstw społecznych. Ich misją nie jest wypracowywanie 

zysku, lecz realizacja celów społecznych, np. tworzenie miejsc pracy i reintegracja 

zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Dzięki połączeniu doświadczeń                            

i potencjałów podmiotów reintegracji zawodowej, organizacji pozarządowych                         

i jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz 

systemu wsparcia zatrudniania osób z niepełnosprawnościami mogą powstawać 

przedsiębiorstwa społeczne tworzące miejsca pracy, a równocześnie zaspokajające 

lokalne potrzeby w sposób ekonomicznie bardziej efektywny. Polecanymi formami 

prawnymi są: spółdzielnia socjalna osób prawnych oraz spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością non profit.  

Przedsiębiorstwa te mogą być tworzone m.in. przez jednostki samorządu 

terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, niepubliczne 

zakłady opieki zdrowotnej. Warto w tej sferze wykorzystać zwłaszcza 

doświadczenia i potencjał Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Janowie Lubelskim oraz możliwości rozwoju przedsiębiorstw turystycznych, 

zwłaszcza w okolicach Zalewu Janowskiego. Potencjalne branże: gastronomia, 

wytwarzanie i sprzedaż pamiątek i artykułów dekoracyjnych, turystycznych, 

okolicznościowych, pralnia, utrzymanie i pielęgnacja zieleni.  

Takie działanie pozwoli również na wzmocnienie oddziaływań pierwszego etapu 

rehabilitacji pro zawodowej tj. przygotowania uczestników ŚDS do korzystania  

z innych form rehabilitacji tj. min. uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub 
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podjęcia zatrudnienia. Osoby wychodzące z WTZ czy ZAZ do pracy  

w przedsiębiorstwie społecznym zwolnią miejsca dla osób z ŚDS, posiadających 

predyspozycje do rehabilitacji zawodowej, a także stanowić będą dla nich dobry 

przykład. 

 

 

Zadania: 

- Utworzenie przedsiębiorstw społecznych w celu reintegracji zawodowej osób 

niepełnosprawnych – PZAZ i WTZ i Powiat Janowski oraz inne JST 

 

3) Upowszechnienie stosowania klauzul społecznych w Zamówieniach Publicznych 

(szkolenia dla JST) 

 

Istotnym elementem wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw 

społecznych tworzących miejsca pracy dla osób wykluczonych (w tym osób                         

z niepełnosprawnościami) są zamówienia i zlecenia ze strony jednostek finansów 

publicznych, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek 

organizacyjnych. Realizując zadania publiczne zlecają one wiele zadań w formie 

zamówień publicznych podmiotom komercyjnym, lecz jedynie incydentalnie 

korzystają z tzw. klauzul społecznych umożliwiających rozszerzenie katalogu 

kryteriów oceny składanych ofert o kryteria społeczne, takie jak zatrudnianie przy 

wykonywaniu zlecenia osób z niepełnosprawnościami czy bezrobotnych. Wynika to 

często z braku doświadczenia i odpowiedniej wiedzy osób odpowiedzialnych za 

zlecanie zadań publicznych. W celu poprawy tej sytuacji zasadnym jest prowadzenie 

systematycznych szkoleń i warsztatów w tym zakresie oraz dystrybucja materiałów 

informacyjnych wśród podmiotów zlecających zadania w formie zamówień 

publicznych. 

 

Zadania: 

- Systematyczne szkolenia i warsztaty ze stosowania klauzul społecznych  

w Zamówieniach Publicznych (co najmniej raz na rok) – PCPR w Janowie Lubelskim 

we współpracy z ROPS w Lublinie i OWES, 

- Dystrybucja materiałów informacyjnych o zamówieniach społecznie 

odpowiedzialnych wśród jednostek sektora finansów publicznych – PCPR 

- Monitorowanie stosowania klauzul społecznych przez jednostki sektora finansów 

publicznych Powiatu Janowskiego. 

 

4) Promocja zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i możliwości skorzystania  

z ulg oraz refundacji wynagrodzeń z PFRON (szkolenia/spotkania dla 

Przedsiębiorców i JST)  
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Kolejną zidentyfikowaną barierą w integracji zawodowej osób  

z niepełnosprawnościami jest brak wiedzy lokalnych pracodawców  

o możliwościach, formach i zasadach korzystania z ulg oraz refundacji 

wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Często wyobrażenie 

pracodawców o trudnościach związanych z uzyskaniem i rozliczaniem refundacji 

ze środków PFRON są nieuzasadnione i wynikają z dość powszechnej obawy przed 

rygorystycznymi wymaganiami i przeciągającymi się w czasie rozliczeniami. 

Zasadne wydaje się podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności ubiegania się  

i rozliczania środków z PFRON wśród lokalnych pracodawców. Możliwe jest to 

dzięki systematycznym szkoleniom organizowanym dla osób zarządzających  

i rozliczających lokalnych pracodawców (właściciele firm, osoby zarządzające 

jednostkami sektora finansów publicznych, główni księgowi, 

właściciele/pracownicy biur rachunkowych). 

Z drugiej strony u pracodawców obserwowany jest wysoki poziom obaw 

związanych z wydajnością i współpracą z osobami niepełnosprawnymi wynikający 

z niewiedzy oraz braku doświadczeń w zatrudnianiu tych osób. Można je pokonać 

poprzez szkolenia o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czy wizyty studyjne  

w przedsiębiorstwach społecznych i PZAZ. 

 

Zadania: 

- Systematyczne szkolenia z zasad tworzenia miejsc pracy i zatrudniania osób 

niepełnosprawnych oraz pozyskiwania i rozliczania środków PFRON na refundację 

wynagrodzeń tych osób (co najmniej raz na rok) – PUP w Janowie Lubelskim, 

- Organizacja Dni Otwartych w PZAZ (co najmniej raz na rok) – PZAZ w Janowie 

Lubelskim, 

- Organizacja zewnętrznych praktyk zawodowych osób z niepełnosprawnościami  

u przedsiębiorców. 

 

2. Wzrost efektywności aktywnej polityki społecznej  

 

Działania: 

5) Szkolenia dla kadr OPS z zakresu aktywnej polityki społecznej -upowszechnienie 

kontraktów socjalnych jako elementu pracy z osobami i grupami wykluczonymi 

społecznie. 

 

Aktywna polityka społeczna jest  podejściem zakładającym, że jedną  

z podstawowych funkcji pomocy społecznej jest budowanie aktywnych postaw osób 

i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Zmierza ona do reformy narzędzi  

i instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej, które umożliwią bardziej 

efektywne działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy  

i integracji społecznej oraz budowy sektora usług społecznych w oparciu o podmioty 
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ekonomii społecznej. Jednym z instrumentów aktywnej polityki społecznej są 

kontrakty socjalne, tj. umowy sporządzane pomiędzy pracownikiem socjalnym  

a osobą wnioskującą o udzielenie pomocy społecznej zakładające realizację pewnych 

zadań przez osobę wnioskującą i ośrodek pomocy społecznej w celu rozwiązania 

trudnej sytuacji osoby wnioskującej. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej 

odmowa zawarcia przez wnioskodawcę kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie 

jego postanowień może stanowić podstawę do ograniczenia świadczeń z pomocy 

społecznej lub odmowy przyznania świadczenia. W celu zmniejszenia grupy osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wyegzekwowanie od osób  

i rodzin korzystających ze świadczeń działań na rzecz ich włączenia społecznego  

i zawodowego zasadne jest upowszechnienie stosowania kontraktów socjalnych  

i innych form aktywnej Polityki społecznej. W tym celu należy zwiększyć 

kompetencje kadr ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu z zakresu 

zawierania i stosowania kontraktów socjalnych oraz innych aktywnych form. 

 

Zadania: 

- Zorganizowanie szkoleń dla kadr OPS z zakresu aktywnej polityki społecznej  

i stosowania kontraktów socjalnych – PCPR. 

 

6) Koordynacja aktywnej polityki społecznej na terenie Powiatu Janowskiego (Grupa 

Robocza OPS) 

 

W celu lepszej realizacji zadań w zakresie zmniejszenia liczby osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz upowszechniania i lepszego 

stosowania instrumentów aktywnej polityki społecznej na terenie Powiatu, 

powstanie Społeczna Rada Polityki Społecznej, w której skład wejdą przedstawiciele 

ośrodków pomocy społecznej, PCPR i podmiotów reintegracyjnych. Zadaniem Rady 

będzie planowanie i koordynacja działań reintegracyjnych, wymiana informacji, 

samokształcenie, współpraca oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk  

i rekomendacji dla JST z terenu Powiatu w zakresie zmniejszania sfery wykluczenia 

społecznego i pomocy społecznej. 

 

Zadania: 

- Utworzenie i funkcjonowanie Grupy Roboczej ds. polityki społecznej – PCPR. 

 

7) Utworzenie Centrum Integracji Społecznej świadczącego usługi na rzecz 

społeczności lokalnej (pralnia, utrzymanie zieleni, usługi sprzątania  

i porządkowe) 

 

W systemie podmiotów reintegracyjnych powiatu janowskiego brakuje 

podmiotu nastawionego na reintegrację zawodową osób wykluczonych innych, niż 
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osoby z niepełnosprawnościami. Istnieją dwa Kluby Integracji Społecznej, lecz ich 

zadaniem nie jest prowadzenie reintegracji zawodowej – jedynie reintegracja 

społeczna. Działalność Centrum Integracji Społecznej stanowiłaby wymierne 

wsparcie dla podejmowanych wysiłków zmierzających do przygotowania 

zawodowego i społecznego osób wykluczonych do wyjścia na rynek pracy. Centrum 

Integracji Społecznej mogłoby świadczyć usługi związane z obsługą ruchu 

turystycznego, utrzymaniem terenów zielonych, usługi opiekuńcze, usługi pralnicze 

na rzecz DPS, SP ZOZ oraz podmiotów świadczących usługi gastronomiczne  

i noclegowe. Obecnie usługi te są świadczone przez podmiot zewnętrzny. 

Pozwoliłoby to obniżyć koszty tych usług oraz poprawić rentowność działalności 

podmiotów publicznych i prywatnych. 

 

Zadania: 

- Utworzenie Centrum Integracji Społecznej - organizacje pozarządowe we 

współpracy z JST. 

 

8) Tworzenie przedsiębiorstw społecznych świadczących usługi społeczne (np. 

opieka nad osobami starszymi, usługi rehabilitacyjne, naprawa i wypożyczanie 

sprzętu rehabilitacyjnego, usługi sprzątania w Szpitalu oraz obsługi 

rewitalizowanego obszaru i turystyki (ZOOM Natury). 

Starzejące się społeczeństwo wymaga podjęcia działań zmierzających do objęcia 

tych osób opieką oraz stworzenia systemu usług społecznych gwarantujących 

wysoką jakość i dobrą opiekę nad osobami starszymi. Działające na terenie Powiatu 

Kluby Seniora umożliwiają świadczenie usług wzajemnych, lecz bardzo często są 

one niewystarczające. Stworzenie systemu opieki środowiskowej (w porozumieniu  

z gminami Powiatu) umożliwi objęcie opieką dużej grupy osób starszych w miejscu 

ich zamieszkania, co wpływa pozytywnie na samopoczucie osób starszych, a także 

zapobiega ponoszeniu nadmiernych wydatków na utrzymanie tych osób w domach 

pomocy społecznej. Równocześnie współpraca samorządów w tym zakresie 

umożliwi utworzenie trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym 

(proponowana forma: spółdzielnia socjalna osób prawnych) świadczącym usługi 

opiekuńcze, rehabilitacyjne, naprawy i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, 

usług sprzątania w Szpitalu oraz obsługi rewitalizowanego obszaru i turystyki 

(ZOOM Natury). Wielobranżowość powstałego przedsiębiorstwa pozwoli na 

dywersyfikację jego działalności oraz na utrzymanie większej liczby miejsc pracy. 

Zadania: 

- Utworzenie Spółdzielni Socjalnej osób prawnych świadczącej usługi opiekuńcze, 

rehabilitacyjne, naprawy i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego itp. – Jednostki 

Samorządu Terytorialnego z terenu powiatu janowskiego. 
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3. Aktywizacja społeczna i zawodowa usamodzielnianych wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 

Działania: 

9) Finansowanie kursów, szkoleń, warsztatów, praktyk, staży pozwalających nabyć 

odpowiednie kwalifikacje przez osoby usamodzielniane (środki PUP, EFS)  

Osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze 

bardzo często trafiają do systemu pomocy społecznej z powodu ubóstwa  

i bezrobocia. Wynika to ze słabego przygotowania zawodowego tych osób oraz z ich 

nawyków do korzystania z pomocy osób i podmiotów zewnętrznych. Celowym 

działaniem wydaje się skierowanie do nich działań aktywizacji zawodowej będących 

w gestii powiatowego Urzędu Pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy 

oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zadania: 

- Skierowanie instrumentów aktywizacji zawodowej do usamodzielnianych 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych – PUP 

w Janowie Lubelskim 

10) Wykorzystanie PES i innych podmiotów (NGO, KIS, CIS, WTZ, ŚDS, ZAZ, PS, 

DPS) jako miejsc zdobycia rozwoju osobistego i zawodowego 

usamodzielnianych wychowanków – program wolontariatu oraz indywidualne 

programy usamodzielniania. 

 

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę 

usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę 

usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ważne, by program ten zawierał działania 

zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej osoby usamodzielnianej. 

Aktywizacja osoby usamodzielnianej w podmiocie ekonomii społecznej pozwoli na 

otoczenie już pełnoletniej osoby opieką i nabywanie przez nią doświadczenia  

i umiejętności zawodowych w przyjaznym środowisku. Wprowadzenie programu 

wolontariatu dla usamodzielnianych wychowanków pozwoli na wzmocnienie  

w nich empatii, odkrycie przez nich pożytków i satysfakcji z pracy na rzecz innych,  

a także pozwoli im poznać nowe środowisko, być może środowisko przyszłej pracy. 

Zadania: 

- Opracowanie i wdrożenie programu wolontariatu oraz indywidualnych 

programów usamodzielniania – PCPR w Janowie Lubelskim we współpracy  

z rodzinami zastępczymi oraz kadrą Placówki Opiekuńczo-wychowawczej 

“Promyk” w Janowie Lubelskim. 
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Rozdział VII 

Zarządzanie planem i jego aktualizacja 

Wdrażanie i zarządzanie planem wymagać będzie współpracy wielu 

podmiotów i osób, reprezentujących sektor publiczny i społeczny. W tym celu należy 

powołać Zespół ds. Zarządzania Lokalnym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej,  

w skład którego powinni wchodzić w szczególności: 

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim, 

2) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, 

3) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, 

4) przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej gmin powiatu janowskiego, 

5)przedstawiciele WTZ, ZAZ, KIS i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu 

powiatu janowskiego. 

Zespół powinien spotykać się nie rzadziej niż raz na pół roku oraz co roku 

dokonywać oceny realizacji Planu i ewentualnie jego aktualizacji. 


