
 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik „2000 tabliczek czekolady” 
 
Dotyczy: centrum usług społecznych, poradnik dla pracowników CUS  
 
Słowa-klucze: CUS, centrum usług społecznych, poradnik dla pracowników centrów usług 
społecznych  
 
Podstawa wnioskowania: analizy własne 

 
Informacja sygnalna 

 
 

Działanie CUS reguluje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych. Zmiany, które wprowadza ustawa, 

wiążą się z kształtowaniem relacji międzyorganizacyjnych i międzyinstytucjonalnych1 

oraz przekształcaniem tradycyjnych wzorów działania (i współdziałania) służb 

społecznych. 

 

W lipcu-sierpniu 2021 roku w ramach think tanku „Nowa Przestrzeń Społeczna” 

zrealizowaliśmy pogłębione wywiady telefoniczne, uzupełnione ankietą internetową, z 

pracownikami CUS, pracownikami administracji samorządowej oraz lokalnymi liderami.  

 

Celem badania było uzyskanie informacji na temat potrzeb i zakresu zaplanowanych 

działań w związku z wdrożeniem funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. 

 

Według deklaracji pracowników CUS, 25% z przebadanych centrów pracowało zgodnie 

z opracowanym planem wdrożenia, 40% prowadziło przygotowania do rozpoczęcia 

działalności a 35% nie rozpoczęli działalności.  

 

Z wywiadów przeprowadzonych z pracownikami CUS wynika, że większość centrów 

znajdowało się w trakcie organizacji, bez konkretnej struktury. Nie zostały jasno 

określone zasady działania. Pracownicy mieli trudności w określeniu, jakiego wsparcia  

                                                
1 Metodyka rozwijania współpracy międzysektorowej w ramach CUS została dokładniej omówiona w 
opracowaniu: Ł. Waszak, Z. Wejcman, Współpraca międzysektorowa w ramach centrum usług 
społecznych, KPRP, Warszawa 2020; broszura dostępna w ramach pakietu edukacyjnego „Jak utworzyć 
i prowadzić centrum usług społecznych” przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta RP (przyp. red.). 



 

 

potrzebują w procesie pracy. 

 
Odpowiadając na zgłoszone problemy, Stowarzyszenie wraz z zespołem ekspertów – 

socjologami, psychologiem, pedagogami – podjęło się przygotowania podręcznika 

„2000 tabliczek czekolady - Podręcznik do pracy ze śmiechem i zabawą”. 

 

Podręcznik „2000 tabliczek czekolady” powstał w celu wsparcia pracowników 

centrów usług społecznych. Daje podpowiedzi, jak pracownik CUS może pracować ze 

społecznością lokalną. Wprowadza metodę pracy opartą na śmiechu i zabawie. 

Przedstawia sposób pracy indywidualnej i grupowej, zasady pracy ze śmiechem. 

Porządkuje warsztat pracy, podaje propozycje gier i zabaw, które może wykorzystać 

pracownik CUS w swojej pracy. 

 

Podręcznik będzie dostępny od dnia 20 grudnia na stronie głównej CPT. 21 
grudnia odbędzie się o godzinie 10.00  dyskusja o podręczniku. Szczegóły na 
stronie www.cpt.org.pl  
 
  
 
 
 

Więcej informacji: Tetiana Klaban, tel. 575 470 150  tetiana.klaban@cpt.org.pl  
 
 
 
 

 

 
Projekt „Nowa Przestrzeń Społeczna” jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków PROO na lata 2018-2030 
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