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Szanowni Paƒstwo,

Nowe koncepcje dotyczàce aktywnej polityki spo∏ecznej, lansowane w kra-
jach Unii Europejskiej zmierzajà do promowania idei „praca zamiast zasi∏-
ku” oraz wzmacniania procesów szeroko pojmowanej integracji spo∏ecznej.
Na liÊcie podmiotów zajmujàcych si´ problematykà spo∏ecznej przedsi´bior-
czoÊci, zwanej równie˝ gospodarkà spo∏ecznà mo˝na odnaleêç organizacje
pozarzàdowe, stowarzyszenia, fundacje, a tak˝e spó∏dzielnie socjalne, które
razem tworzà sektor gospodarki spo∏ecznej.

Gospodarka spo∏eczna b´dàc obszarem i formà aktywnoÊci, podejmowa-
nà w∏aÊnie przez organizacje trzeciego sektora staje si´ coraz popularniejsza
w krajach Unii Europejskiej.

Brak perspektyw zatrudnienia, dost´pu do pe∏nego uczestnictwa w ˝yciu
spo∏ecznym, oraz zwiàzane z tym zjawisko marginalizacji spo∏ecznej sta∏y si´
wa˝nymi elementami w obecnym dyskursie polskiej polityki spo∏ecznej,
gdzie gospodarka spo∏eczna toruje sobie dopiero drog´. Przyk∏adem na to
jest wpisywanie jej w rozwiàzania legislacyjne mi´dzy innymi ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o organizacjach po˝ytku publicznego i o wolontaria-
cie, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy
z dnia 2 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, zw∏aszcza w cz´Êci dotyczàcej spó∏dzielni socjalnych.

Dostrze˝enie zwiàzku pomi´dzy terapià i pracà socjalnà oraz z drugiej
strony dzia∏aniami w zakresie aktywizacji zawodowej i subsydiowania ró˝-
nych form zatrudnienia zosta∏o wpisane na grunt ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Ten akt prawny stwarza podstawy do kompleksowych dzia∏aƒ majàcych na
celu przywrócenie spo∏eczeƒstwu osób, dotkni´tych dysfunkcjami spo∏ecz-
nymi z powodu: bezrobocia, bezdomnoÊci, uzale˝nieƒ, choroby psychicznej
czy te˝ z powodu czasowego odizolowania ich od spo∏eczeƒstwa na skutek
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odbywania kary w zak∏adach karnych, bàdê w przypadku uchodêców, na sku-
tek trudnoÊci w asymilowaniu si´ do nowych warunków.

Dostosowanie oferty pomocy, do potrzeb poszczególnych grup wymaga
przeprowadzenia g∏´bokiej diagnozy dysfunkcji, oceny mo˝liwoÊci oraz oczy-
wiÊcie znajomoÊci regulacji prawnych dotyczàcych zatrudnienia socjalnego.

Szanowni Paƒstwo,
uwzgl´dniajàc potrzeby instytucji samorzàdu terytorialnego oraz organi-

zacji pozarzàdowych, sygnalizujàcych aktywne w∏àczenie si´ w proces szero-
ko pojmowanej przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej przygotowany zosta∏ porad-
nik, zbiór nie tylko regulacji prawnych dotyczàcych zatrudnienia socjalnego,
ale równie˝ zestaw wskazówek w zakresie standardów us∏ug Êwiadczonych
przez Centra Integracji Spo∏ecznej.

Mam nadziej´, ˝e publikacja ta b´dzie pomocna w planowaniu dzia∏aƒ
adresowanych do Êrodowisk dotkni´tych wykluczeniem spo∏ecznym oraz
oka˝e si´ skutecznym narz´dziem w realizowaniu nowych inicjatyw na rynku
pracy. Poradnik ten, powinien zostaç przyj´ty przez Paƒstwa jako „otwarta
ksi´ga”, do której z czasem b´dà dopisywane doÊwiadczenia, dobre wzorce
i praktyki, stanowiàce Paƒstwa wk∏ad w tworzenie modelowych, polskich
rozwiàzaƒ z dziedziny ekonomii spo∏ecznej.

Cezary Mi˝ejewski
Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Polityki Spo∏ecznej
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WPROWADZENIE

Realizacja zadaƒ ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjal-
nym oznacza nie tylko tworzenie Centrów Integracji Spo∏ecznej, ale wska-
zuje tak˝e na mo˝liwoÊç organizowania innych, mniejszych podmiotów –
Klubów Integracji Spo∏ecznej. Tworzeniu Centrów Integracji Spo∏ecznej
poÊwi´cono rok 2004, traktujàc go jako okres pilota˝owy. Zdobyte doÊwiad-
czenia zaprezentowano w powsta∏ym na zlecenie Ministerstwa Polityki Spo-
∏ecznej podr´czniku pt: Zatrudnienie socjalne – informacja o regulacjach
prawnych oraz standardy us∏ug Êwiadczonych przez Centra Integracji Spo∏ecznej.

Zainteresowanie problematykà tworzenia klubów integracji spo∏ecznej
stale wzrasta. Liczne proÊby o podpowiedzi dotyczàcych sposobów organi-
zacji klubów, planowania przez nie zaj´ç, zw∏aszcza pod kàtem udzielania
pomocy uczestnikom zaj´ç w powrocie na rynek pracy i do ˝ycia w spo∏e-
czeƒstwie. Rozstrzygni´ty w czerwcu 2005 roku konkurs Ministra Polityki
Spo∏ecznej pod nazwà: Klub Integracji Spo∏ecznej jako jedna z form zatrud-
nienia socjalnego, przyczyni∏ si´ promocji nowych rozwiàzaƒ z zakresu rein-
tegracji spo∏ecznej i zawodowej. W ramach konkursu wybrano 40 projek-
tów, które jako najefektywniejsze w skali kraju przyczyni∏y si´ nie tylko do
rozpropagowania tej aktywnej formy pomocy osobom zaliczonym do kate-
gorii grup zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym, ale równie˝ do stworze-
nia listy dobrych praktyk.

Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom, oddajemy do Paƒstwa u˝ytku
publikacj´ o dobrych praktykach Klubów Integracji Spo∏ecznej. Zawiera
ona zalecenia organizacyjno-ekonomiczne, które nale˝y przyjmowaç jako
wskazówk´ i wst´p do realizacji w∏asnych zamierzeƒ.
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Publikacja ta stanowi uzupe∏nienie, wydanego wczeÊniej poradnika ze
wskazówkami dla instytucji tworzàcych Centra Integracji Spo∏ecznej.
Podobnie, jak mia∏o to miejsce we wspomnianym podr´czniku równie˝
i teraz mamy ÊwiadomoÊç, ˝e obecny stan prawny uregulowaƒ dotyczàcych
zatrudnienia socjalnego pozostawia sporo miejsca do wype∏nienia w∏asnà
inwencjà przez realizatorów ustawowych zadaƒ, dalszego precyzowania
zasad i procedur. Dlatego te˝, wszelkie uwagi i sugestie b´dà przyjmowane
jako pozytywny wk∏ad w proces reintegracji spo∏ecznej i zawodowej.
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AKTY PRAWNE

wypis z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69,

poz. 624 i Nr 99, poz. 1001)

Art. 1 ust. 2 – Przepisy ustawy stosuje si´ w szczególnoÊci do:
1) bezdomnych realizujàcych indywidualny program wychodzenia z bez-

domnoÊci, w rozumieniu przepisów o pomocy spo∏ecznej,
2) uzale˝nionych od alkoholu, po zakoƒczeniu programu psychoterapii

w zak∏adzie lecznictwa odwykowego,
3) uzale˝nionych od narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych, po

zakoƒczeniu programu terapeutycznego w zak∏adzie opieki zdrowotnej,
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psy-

chicznego,
5) bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia∏a-

niu bezrobociu, pozostajàcych bez pracy przez okres co najmniej
24 miesi´cy,

6) zwalnianych z zak∏adów karnych, majàcych trudnoÊci w integracji ze
Êrodowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy spo∏ecznej,

7) uchodêców realizujàcych indywidualny program integracji, w rozumie-
niu przepisów o pomocy spo∏ecznej, którzy podlegajà wykluczeniu spo-
∏ecznemu i ze wzgl´du na swojà sytuacj´ ˝yciowà nie sà w stanie w∏a-
snym staraniem zaspokoiç swoich podstawowych potrzeb ˝yciowych
i znajdujà si´ w sytuacji powodujàcej ubóstwo oraz uniemo˝liwiajàcej
lub ograniczajàcej uczestnictwo w ˝yciu zawodowym, spo∏ecznym
i rodzinnym.
Art. 1 ust. 4 – Zadania okreÊlone w ustawie realizowane sà poprzez

zatrudnienie socjalne, przez co nale˝y rozumieç zapewnienie osobom, o któ-
rych mowa w ust.2, mo˝liwoÊci uczestnictwa w zaj´ciach prowadzonych
przez centra integracji spo∏ecznej, kluby integracji spo∏ecznej i zatrudnienie
wspierane, o którym mowa w art.2 pkt 8.;

Art. 2. pkt 4 – reintegracji spo∏ecznej – oznacza to dzia∏ania, w tym
równie˝ o charakterze samopomocowym, majàce na celu odbudowanie
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i podtrzymanie u osoby uczestniczàcej w zaj´ciach w centrum integracji spo-
∏ecznej, klubie integracji spo∏ecznej lub zatrudnionej
u pracodawcy, umiej´tnoÊci uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznoÊci lokalnej
i pe∏nienia ról spo∏ecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;

Art. 2 pkt 5 – reintegracji zawodowej – oznacza to dzia∏ania majàce na
celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczàcej w zaj´ciach w cen-
trum integracji spo∏ecznej i klubie integracji spo∏ecznej zdolnoÊci do samo-
dzielnego Êwiadczenia pracy na rynku pracy;

Art. 18 ust. 1 – Gmina, oÊrodek pomocy spo∏ecznej lub organizacja
pozarzàdowa prowadzàce reintegracj´ zawodowà i spo∏ecznà dla osób,
o których mowa w art.1, mogà:

1) organizowaç roboty publiczne;
2) prowadziç kluby integracji spo∏ecznej organizujàc dzia∏ania o charakte-

rze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.
ust. 2 – W klubach integracji spo∏ecznej mo˝na organizowaç i prowa-

dziç w szczególnoÊci:
1) programy zatrudnienia tymczasowego majàce na celu pomoc w znale-

zieniu pracy na czas okreÊlony lub na czas wykonywania okreÊlonej
pracy, w pe∏nym lub niepe∏nym wymiarze czasu pracy, u pracodawców,
wykonywania us∏ug na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygo-
towanie do podj´cia zatrudnienia;

2) poradnictwo prawne;
3) dzia∏alnoÊç samopomocowà w zakresie zatrudnienia, spraw mieszka-

niowych i socjalnych.
ust. 3 – Uczestnictwo w klubach integracji spo∏ecznej jest dobrowolne.

8

Zatrudnienie_socjalne KIS  25.10.2005  09:41  Page 8



MISJA I CELE KLUBU 
INTEGRACJI SPO¸ECZNEJ (KIS)

I. US¸UGI ÂWIADCZONE PRZEZ KIS
Podstawowym celem prowadzenia KIS jest Êwiadczenie takich us∏ug, które

wpisujà si´ w poj´cie reintegracji spo∏ecznej i zawodowej osób zagro˝onych
wykluczeniem spo∏ecznym Powinny byç to zatem byç takie dzia∏ania, które
zapewnià pomoc w uzyskaniu bezpieczeƒstwa socjalnego, aktywizacj´ zawodowà
i pomoc w osobistym rozwoju osób zagro˝onych marginalizacjà lub nie mogàcych
w∏asnym dzia∏aniem zaspokoiç swoich podstawowych potrzeb ˝yciowych.

Dzia∏ania KIS powinny zmierzaç w szczególnoÊci do wzmocnienia nast´-
pujàcych postaw uczestników:

• wzajemne wspieranie si´ w pokonywaniu barier i trudnoÊci w codzien-
nym funkcjonowaniu z którymi potencjalni uczestnicy majà do czynienia
w miejscu zamieszkania, pobytu (np. problemy z pracà, problemy z nad-
u˝ywaniem alkoholu, itp.);

• samodzielne zdobywanie wiedzy, wymiany informacji i doÊwiadczeƒ;
• sta∏a edukacja personalna, zawodowa i spo∏eczna, b´dàca kluczem do

podnoszenia w∏asnej wartoÊci na otwartym rynku pracy;
• koniecznoÊç osiàgania samodzielnoÊci ekonomicznej oraz umiej´tnoÊci

gospodarowania w∏asnymi dochodami.
W KIS proces reintegracji mo˝e przebiegaç na kilku p∏aszczyznach:

• spo∏eczno-interpersonalnej: rozumianej przyk∏adowo jako odbudowa-
nie zniszczonych wi´zi oraz powrót do norm powszechnie uznawanych

w spo∏eczeƒstwie,
• kulturowej: rozumianej jako powrót do norm, uznawanych w spo∏eczeƒ-

stwie, co jest korzystne z punktu widzenia indywidualnej osoby, rodziny,
czy grupy wspólnotowej,

• duchowo-moralnej, psychologiczna: rozumiana jako odbudowywanie
i dà˝enie do stosowania trwa∏ego systemu wartoÊci, zasad i regu∏
w codziennym ˝yciu, rozwijanie osobistych aspiracji i wyznaczanie sobie
celów ˝yciowych,
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• zawodowej: rozumiana jako przywracanie lub nabywanie oraz poszuki-
wanie wy˝szych kwalifikacji zawodowych, aspirowanie do podnoszenia
posiadanych umiej´tnoÊci zawodowych, poszukiwanie sta∏ego zatrud-
nienia,

• obywatelskiej: rozumiana jako uto˝samianie si´ z postawami wspó∏od-
powiedzialnoÊci wobec wspólnoty.

Dla skutecznej realizacji swych celów, KIS powinien wspó∏dzia∏aç z naj-
bli˝szym Centrum Integracji Spo∏ecznej (CIS) . Wspó∏praca powinna pole-
gaç mi´dzy innymi na przygotowywaniu kolejnych grup uczestników do zaj´ç
w CIS, którym powinna zostaç udzielona pomoc w skierowaniu do zaj´ç.

Zadaniem KIS jest te˝ organizowanie pomocy dla osób, podlegajàcych lub
zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym, poprzez organizowanie robót
publicznych. W tym zadaniu, powinno si´ prowadziç dzia∏ania o charakterze
rozpoznawczym, co do ewentualnego zakresu grup jakim powinno si´ pomóc,
charakteru powierzonych prac do wykonania, szczególnie na rzecz Êrodowi-
ska lokalnego, wspó∏pracowaç z gminà oraz z powiatowym urz´dem pracy.

Wreszcie, KIS powinien sporzàdzaç propozycje dla w∏adz samorzàdowych,
co do przedmiotowego zakresu przysz∏ego organizowania robót publicz-
nych. Powinna ona zawieraç informacje o obszarach, w których mo˝na pro-
wadziç roboty publiczne, tak aby wzmocniç lokalnà infrastruktur´. Wzmoc-
nienie to polega∏oby na utworzeniu na lokalnym rynku nowych miejsc pracy,
poprawie stanu Êrodowiska naturalnego, jego wyglàdu estetycznego, adapta-
cji budynków u˝ytecznoÊci publicznej dla potrzeb osób niepe∏nosprawnych,
stanu dróg lokalnych, rozwoju us∏ug itp.

Przyk∏adowy zakres us∏ug (zaj´ç) Êwiadczonych przez 
Klub Integracji Spo∏ecznej:

10

Lp.

1.

2.

Charakter us∏ugi (zaj´ç)

Dzia∏ania terapeutyczne

Dzia∏ania edukacyjno-
pomocowe

1. Wsparcie dla osób uzale˝nionym w kontynuowaniu lecze-
nia uzale˝nieƒ,

2. Przygotowywanie dokumentacji zwiàzanej ze skierowa-
niem do w∏aÊciwych zak∏adów lecznictwa, opieki zdro-
wotnej,

3. Organizowanie dla grup tych osób mo˝liwoÊci sp´dzania
wolnego czasu,

1. Organizowanie kursów, szkoleƒ i zaj´ç z nauki j´zyków
obcych, szczególnie dla osób, które b´dà mia∏y zamiar
skorzystaç z ofert pracy zagranicà.

2. Organizowanie kursów, szkoleƒ i zaj´ç z autoprezentacji

Krótki opis
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Wst´pne dzia∏ania z uczestnikami KIS:

1) PIERWSZY KONTAKT – przyjmujemy z otwartoÊcià ka˝dà osob´. Nale˝y
jasno okreÊliç kim jesteÊmy, co b´dziemy wspólnie robiç i w jaki sposób. Unik-
niemy w ten sposób ewentualnych nieporozumieƒ (mo˝emy spotkaç si´
z dystansem uczestników, którzy mogà spodziewaç si´, ̋ e ich sprawa nie b´dzie
za∏atwiona nale˝ycie – nale˝y staraç si´ prze∏amaç ich naturalnà nieufnoÊç).

2) AKTYWNE S¸UCHANIE – oddajemy swój czas do dyspozycji kandyda-
ta na uczestnika w KIS – to wielka si∏a. Cz∏owiek bez pracy, wykluczony ze
spo∏eczeƒstwa potrzebuje, by poÊwi´ciç mu czas, wys∏uchaç go, zrozumieç

11

wobec przysz∏ych pracodawców, przygotowywania doku-
mentacji oferty podj´cia pracy,

3. Organizowanie kursów przygotowania zawodowego
w zakresie podstawowym, przy wspó∏pracy z urz´dami
pracy, które posiadajà informacje o potrzebach rynku pracy,

4. Przygotowywanie szkolenia z zakresu podstaw prawa pracy,
zasad tworzenia w∏asnych firm, spó∏dzielni socjalnych,

5. Organizowanie we wspó∏pracy z miejscowymi Centrami
Integracji Spo∏ecznej wst´pnego przygotowania grup
kandydatów na przysz∏e zaj´cia w Centrach,

3. Poradnictwo prawno-
administracyjne

1. Udzielanie pomocy oraz porad z zakresu kierowania
pism administracyjnych, wniosków do urz´dów admini-
stracji, urz´dów pracy i innych instytucji,

2. Porady z zakresu mo˝liwoÊci skorzystania z rozwiàzaƒ
ustawowych, zw∏aszcza w zakresie ustawy o zatrudnieniu
socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej, Êwiadczeƒ
rodzinnych itp.

3. Pomoc przy rozwiàzywaniu spraw mieszkaniowych
i socjalnych,

4. Dzia∏ania zatrudnieniowe 1. Organizowanie robót publicznych wed∏ug zasad uj´tych
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,

2. Przygotowywanie kandydatów do uczestnictwa z zaj´-
ciach Centrum Integracji Spo∏ecznej, g∏ównie z zakresu
wiedzy o ustawie o zatrudnieniu socjalnym,

3. Udzielanie pomocy formalno-prawnej w tworzeniu
i organizowaniu np. spó∏dzielni socjalnych.

4. Przygotowywanie uczestników zaj´ç w KIS do podj´cia
zatrudnienia wspieranego (wg art.16 ustawy o zatrudnie-
niu socjalnym).
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jego sytuacj´, mieç czas na indywidualnà diagnoz´. Z regu∏y osoby z historià
potrzebujà si´ po prostu „wygadaç”.

3) OCENA SYTUACJI – osoby zagro˝one wykluczeniem, to osoby potrze-
bujàce wsparcia. Robimy wszystko by zrozumia∏y, ˝e jesteÊmy tu po to, aby
po∏àczyç wspólne si∏y. Czas sp´dzony m. in. na s∏uchaniu jest sposobem na
wychwycenie istoty problemu, „hamulca”, który przeszkadza w powrocie do
˝ycia w spo∏eczeƒstwie, w powrocie do pracy. Cz´sto sà to problemy rodzin-
ne, mieszkaniowe, k∏opoty zdrowotne.

4) TOWARZYSZENIE I WSPARCIE – oddajemy do dyspozycji klubowi-
czów nasze kompetencje, z których mogà korzystaç. Trzeba pozwoliç ka˝de-
mu z osobna staç si´ na nowo panem jego przysz∏oÊci, nie za∏atwiaç za niego
wszystkich problemów, ale mu towarzyszyç. 

II. UCZESTNICTWO W KIS
Kluczowymi zasadami udzia∏u w KIS jest dobrowolnoÊç i aktywne uczestnictwo.

Znajdujà odzwierciedlenie w przepisach regulujàcych kwestie klubów integracji spo-
∏ecznej oraz zasady wsparcia osób i rodzin w systemie polityki spo∏ecznej. I tak, usta-
wa o zatrudnieniu socjalnym w art. 18 ust. 3 podkreÊla, i  ̋uczestnictwo w klubach inte-
gracji spo∏ecznej jest dobrowolne. Z kolei ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej, w art. 11 ust. 2 wskazuje na ogólnà zasad ,́ i̋  brak wspó∏dzia∏ania osoby
lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiàzywaniu trudnej sytuacji ˝yciowej,
odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowieƒ, nieuza-
sadniona odmowa podj́ cia pracy przez osob  ́bezrobotnà lub nieuzasadniona odmo-
wa podj́ cia leczenia odwykowego w zak∏adzie lecznictwa odwykowego przez osob  ́uza-
le˝nionà, mogà stanowiç podstaw  ́do odmowy przyznania Êwiadczenia (…).

12

Element Êcie˝ki

Kampania promocyjna Przekazanie informacji do lokalnego Êrodowiska spo∏eczne-
go o utworzeniu Klubu, jego roli i funkcji, mo˝liwoÊciach
udzielenia pomocy.

Cel dzia∏ania

Lista spo∏eczna kandydatów
– rola pracownika socjalnego

Utworzenie propozycji listy pierwszych kandydatów, 
przy zachowaniu zasady dobrowolnoÊci.

Wprowadzenie mo˝liwoÊci zg∏a-
szania propozycji osób do udzia∏u
w zaj´ciach Klubu przez samo-
rzàd mieszkaƒców, wspólnoty
lokalowe i inne organizacje Êro-
dowiskowe.

Prze∏amanie bariery psychologicznej, w niektórych grupach
Êrodowiskowych, szczególnie w kwestii ukazania swojej
trudnej sytuacji ˝yciowej oraz okreÊlenia zakresu niezb´d-
nej pomocy.
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Katalog grup osób, które mogà uczestniczyç w KIS nie jest zamkni´ty, Ozna-
cza to, ˝e mo˝e byç rozszerzony o inne kategorie potencjalnych odbiorców, np.
dzieci i m∏odzie˝ z rodzin dysfunkcyjnych. KIS nie musi skupiaç wszystkich grup
wskazanych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. ¸àczenie kilku grup zró˝nico-
wanych pod wzgl´dem wieku, p∏ci, poziomu wykszta∏cenia, sytuacji osobistej
b´dàcej przyczynà wykluczenia jest wskazane ze wzgl´du na animowanie proce-
su reintegracji u ka˝dej z osób uczestniczàcych w KIS i pozytywnie wp∏ywa na
prze∏amanie izolacji spo∏ecznej dotykajàcej uczestników.

Wa˝ne jest, aby uczestnik KIS by∏ poddany pewnej dyscyplinie, tak jak ma to
miejsce w przypadku Centrum Integracji Spo∏ecznej (CIS). A wi´c niebagatelne
znaczenie ma przyj´cie i wprowadzenie w KIS Planu zaj´ç z reintegracji zawodo-
wej (np. w przypadku zorganizowania kursu przekwalifikowujàcego lub kursu
j´zykowego). Niezmiennie istotnà sprawà w dzia∏aniu KIS b´dzie sprawa nawià-
zania wspó∏pracy z powiatowym urz´dem pracy. B´dzie to szczególnie istotne
w sytuacji, w której osoby bezrobotne b´dà koƒczyç okres uczestnictwa w KIS.

W tym miejscu kierujàcy KIS powinien uzgodniç:
• Form´ potwierdzenia zakoƒczenia uczestnictwa w zaj´ciach – np. pisemna,

zg∏aszana nast´pnie do urz´du pracy oraz oÊrodka pomocy spo∏ecznej,
• Minimalny czas uczestnictwa w zaj´ciach KIS celem zrealizowania przepisu

art. 16 ust.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym – np. w przypadku kursów pod-
noszàcych kwalifikacje zawodowe.

13

INSTYTUCJE i OSOBY
WSPIERAJÑCE

wniosek w∏asny
osoby zainteresowanej

skierowanie przez
pracownika socjalnego

OPS

skierowanie przez inne osoby
np. przez ksi´dza z parafii

Kluby Integracji
Spo∏ecznej

CENTRUM INTEGRACJI
SPO¸ECZNEJ – przygotowanie do

przekszta∏cenia Klubu lub nawiàzanie
wspó∏pracy z najbli˝szym Centrum

ZATRUDZNIENIE WSPIERANE
wed∏ug propozycji art. 18 ust. 2

ustawy o zatrudnieniu socjalnym

SPÓ¸DZIELNIE SOCJALNE
– udzielenie pomocy o charakterze

doradczym do utworzenia spó∏dzielni

ADRESACI
osoby zagro˝one wykluczeniem spo∏ecznym
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III. PROCEDURA I TRYB TWORZENIA KIS
1. TRYB SAMORZADOWY

Instytucja tworzàca: Gmina. Art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzàdzie gminnym stanowi: w celu wykonywania zadaƒ gmina mo˝e
tworzyç jednostki organizacyjne, a tak˝e zawieraç umowy z innymi podmiota-
mi, w tym z organizacjami pozarzàdowymi.

Przepis wskazuje, ˝e KIS prowadzony przez gmin´ mo˝e dzia∏aç jako jej
jednostka organizacyjna. Dlatego te˝, musi byç zachowana procedura powo-
∏ania gminnej jednostki organizacyjnej. Procedura ta, z uwagi na rol´ KIS
jest bardziej skomplikowana ni˝ utworzenie samego klubu przez ju˝ istnie-
jàca gminnà jednostk´ organizacyjna. Powstanie takiego klubu mo˝na
porównaç do powo∏ywania np. Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej,
Gminnej Biblioteki lub Gminnego Przedszkola. Kwestià zasadniczà jest
okreÊlenie statutowej funkcji – czy jest to jednostka z osobowoÊcià prawnà
czy te˝ nie posiadajàca osobowoÊci prawnej. Ze wzgl´du na specyfik´ dzia-
∏alnoÊci klubów integracji spo∏ecznej i na regulacje ustawy o zatrudnieniu
socjalnym najlepszym rozwiàzaniem jest prowadzenie klubu przez istniejàcà
ju˝ jednostk´ organizacyjnà gminy zajmujàcà si´ pomocà spo∏ecznà. Mo˝e
to byç oÊrodek pomocy spo∏ecznej lub np. Dzienny Dom Pobytu.

Instytucja tworzàca: OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej. Art. 15 pkt 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej wskazuje: na rozwijanie nowych
form pomocy spo∏ecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

OÊrodek pomocy spo∏ecznej mo˝e prowadziç KIS, jako jednà ze swoich
sekcji w dziale Pomocy Ârodowiskowej, jest to zasadne ze wzgl´du na zakres
obowiàzków i kwalifikacje pracowników tego dzia∏u. Proponowane rozwià-
zania proceduralne sà najw∏aÊciwsze ze wzgl´du na obecny stan prawny,
który nie wyodr´bnia KIS od organu prowadzàcego, nie ma on równie˝
nadanego statutu jak w przypadku tworzonych jednostek organizacyjnych
ani nadanego statusu, jak w przypadku centrum integracji spo∏ecznej. Natu-
ralnie nie posiada osobowoÊci prawnej. Zmiana struktury organizacyjnej
jednostki chcàcej prowadziç klub wymaga uchwa∏y organu stanowiàcego
gminy (Rady Gminy/ Rady Miejskiej).

2. TRYB POZARZÑDOWY
Instytucja tworzàca: Organizacja pozarzàdowa. Organem prowadzàcym

KIS mo˝e byç organizacja pozarzàdowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o po˝ytku publicznym i o wolontariacie. Organi-

14
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zacja pozarzàdowa musi statutowo zajmowaç si´ reintegracjà spo∏ecznà
i zawodowà dla osób, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym prowadzenie klubu oznacza prowadzenie jednej
z form dzia∏alnoÊci statutowej organizacji.

3. TRYB OPARTY NA WSPÓ¸PARTNERSTWIE
W tym wariancie kilka podmiotów mo˝e zawrzeç porozumienie w sprawie

utworzenia KIS, z okreÊleniem instytucji wiodàcej, tj. takiej która b´dzie
wyst´powa∏a w imieniu ca∏ego KIS, reprezentowa∏a go w kontaktach z admi-
nistracjà (np. w stosunku do powiatowego urz´du pracy, starostà lub prezy-
dentem miasta na prawach powiatu) przy organizacji programów robót
publicznych czy zatrudnienia tymczasowego. W porozumieniu nale˝y okre-
Êliç: podzia∏ ról i obowiàzków oraz oznaczyç wk∏ad wnoszony w to przedsi´-
wzi´cie (lokal, Êrodki finansowe, kadr´ itp.).

Tworzàc KIS mo˝na tak˝e wykorzystaç ju˝ istniejàce podmioty organiza-
cyjne, np.: Gminne Centra Informacji lub Kluby Pracy. Zamierzenie takie
wymaga jednak wst´pnego planu przeobra˝enia nie tylko dotychczasowej
dzia∏alnoÊci, ale równie˝ formu∏y organizacyjno-prawnej.

SCHEMAT PROCEDURY POST¢POWANIA
W CELU UTWORZENIA KLUBU INTEGRACJI SPO¸ECZEJ

15

Gmina
Klub jest wydzielonà gmin-
nà jednostkà organizacyjnà

Organizacja pozarzàdowa
Klub jest elementem
wewnàtrz struktury 

Organizacji

OÊrodek Pomocy 
Spo∏ecznej

Klub jest elementem
wewn´trznej struktury

OÊrodka

Uchwa∏a Rady Gminy
o powo∏aniu nowej jednost-
ki organizacyjnej gminy,
z okreÊleniem osobowoÊci
prawnej, zadaƒ i kompe-
tencji KIS oraz bud˝etem

Uchwa∏a organizacji poza-
rzàdowej o wydzieleniu
nowej struktury organiza-
cyjnej. Zmiana w statucie.
Zg∏oszenie zmian w KRS

Zmiana zapisu statutu
OPS–u poprzez Uchwa∏´
Rady Gminy (miasta)
wprowadzajàcà nowe zada-
nie dla OPS-u

ETAPY POST¢POWANIA
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IV. G¸ÓWNI PARTNERZY KIS
PARTNER 1 – OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Zakres wspó∏pracy:

• mo˝e prowadziç KIS;
• przeprowadza wywiady Êrodowiskowe osób wyra˝ajàcych ch´ç uczest-

nictwa w KIS;
• podpisuje kontrakty z osobami przyst´pujàcymi do uczestnictwa w KIS;
• informuje swoich klientów o mo˝liwoÊci uczestnictwa w KIS i kieruje

osoby do klubu integracji spo∏ecznej, za zgodà osoby kierowanej;
• wspó∏pracuje z organizacjà prowadzàcà KIS w realizacji programów

reintegracji spo∏ecznej i zawodowej;
• mo˝e byç organizatorem robót publicznych dla osób po uczestnictwie w KIS.

PARTNER 2 – Powiatowy Urzàd Pracy
Zakres wspó∏pracy:

• informuje osoby bezrobotne o mo˝liwoÊci uczestnictwa w zaj´ciach KIS;
• wnioskuje o obj´cie zaj´ciami w KIS grupy osób zarejestrowanych

w urz´dzie pracy;
• udziela pomocy w zakresie porad prawnych, doradztwa zawodowego itp.;
• wspó∏pracuje w zakresie wykorzystania infrastruktury technicznej urz´-

du pracy.

PARTNER 3 – Zak∏ad lecznictwa odwykowego
Zakres wspó∏pracy:

• wnioskowanie o obj´cie zaj´ciami KIS osoby kierowanej za jej zgodà;
• przekazanie niezb´dnej informacji o uczestniku zaj´ç w KIS na potrze-

by specjalistów zaanga˝owanych w pracy w KIS.

16

Wykonanie uchwa∏y Rady
Gminy przez Wójta, w tym
zatrudnienie kierownika
KIS.

OkreÊlenie zasad funkcjo-
nowania dla KIS oraz osób
odpowiedzialnych za dzia-
∏anie Klubu.

Uzupe∏nienie zapisu regu-
laminu – struktura organi-
zacyjna OPS, wyznaczania
kierownika KIS, zadaƒ itp.

Ewentualne zatrudnienie lub
zaanga˝owanie osoby spe∏-
niajàcej funkcj´ Coachingu
(opiekun) oraz Mentora
(nauczyciela, animatora).

Ewentualne wydzielenie
w planie bud˝etowym OPS-
u pozycji dotyczàcej kwoty
na rocznà dzia∏alnoÊç KIS.
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PARTNER 4 – Centrum Integracji Spo∏ecznej
Zakres wspó∏pracy:

• przygotowywanie grup osób do ewentualnego skorzystania z us∏ug Centrum; 
• udost´pnianie infrastruktury technicznej Centrum na potrzeby przepro-

wadzania zaj´ç z klubowiczami.

INNI PARTNERZY – Organizacje pozarzàdowe, Szko∏y Wy˝sze, placówki
edukacji doros∏ych, Cechy Rzemios∏ Ró˝nych, agencje poÊrednictwa pracy,
agencje pracy tymczasowej itd.

V. PRZYK¸ADY STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH KLUBU

przyk∏ad 1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU INTEGRACJI SPO¸ECZNEJ
dzia∏ajàcego w ramach organizacji pozarzàdowej

m. in. (…) realizacja Programu wspierania oraz motywowania osób d∏ugotrwale bezrobotnych,  
pozyskiwanie Êrodków na dzia∏alnoÊç np. z projektów i dotacji, sponsoringu, itp.

17

Prezes/Przewodniczàcy organizacji pozarzàdowej
lub

osoba upowa˝niona np. Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Osoba
odpowiedzialna za

Klub Integracji Spo∏ecznej

liderzy klubu
(zatrudnieni 

na etatach lub
wolontariusze)

obs∏uga
ksi´gowo-finansowa

i prawna (prac. na etacie
lub skierowani 

z jed. prowadzàcej)

specjaliÊci
psycholog lub pedagog,

pracownik socjalny
(mo˝e byç wolontariusz)

wolontariusze
np. osoba 

bezrobotna
sta˝ysta …

➠

Uczestnicy
w Klubie Integracji Spo∏ecznej ..............................

(w tym 2-3 samopomocowe grupy wsparcia)
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przyk∏ad 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KIS
prowadzonego przez OPS

Koncepcja budowy struktury organizacyjnej KIS mo˝e sk∏adaç si´ z wielu
etapów:
• I etap – podstawowy sk∏ad osobowy: kierownik, lider KIS (zaj´ç) a pozo-

sta∏e funkcje i zadania np. pracownik socjalny, ksi´gowy(a) mogà byç
wykonywane dodatkowo w ramach rozszerzonego zakresu dzia∏aƒ pra-
cowników OPS (np. zlecenie),

• II etap – przygotowujàcy do przekszta∏cenia KIS w Centrum Integracji Spo-
∏ecznej – pracownicy odpowiedzialni za poszczególne rodzaje zaj´ç,   lub

• etap rozszerzajàcy zakres us∏ug i tym samym potrzeb kadrowych.

18

Kierownik/Dyrektor OPS

Z-ca Kierownika/Dyrektora OPS

Dzia∏y (inne)

Dzia∏ Pomocy Ârodowiskowej

Sekcja (inne) Sekcja
Klub Integracji Spo∏ecznej

Koordynator
KIS lub Lider

klubu

Socjolog
lub

pedagog

Pracownik
socjalny

Wolontariat
Inni specjaliÊci

np. terapeuta lub
doradca zawodowy

(w zale˝noÊci 
od potrzeb)

Psycholog

Uczestnicy
w Klubie Integracji Spo∏ecznej ......................
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VI. PLAN ZAJ¢å W KIS – przyk∏ady

1. Kilka wst´pnych wskazówek planistycznych
Wskazówka pierwsza:
Program powinien byç realizowany co najmniej 12 miesi´cy (nie jest to wymóg).

Wskazówka druga:
Dla osób wykluczonych, lub nim zagro˝onych, uczestniczàcych w KIS

wskazane jest zastosowanie np. edukacji nieformalnej jako narz´dzia inte-
gracji spo∏ecznej. Forma ta zak∏ada przede wszystkim spe∏nienie podstawo-
wych potrzeb osób, którym ma s∏u˝yç. Trudno rozpoczàç prac´ z ludêmi jeÊli
w tym samym czasie nie majà mo˝liwoÊci zaspokoiç swych podstawowych
potrzeb biologicznych utrzymujàcych cz∏owieka przy ˝yciu lub swych potrzeb
mieszkaniowych. Edukacja nieformalna to planowana, nastawiona na osià-
gni´cie okreÊlonego celu „nauka poprzez praktyk´”. Metodologia polega na
interakcji pomi´dzy uczniami i konkretnymi sytuacjami, których doÊwiad-
czajà. Nie ma wyk∏adowców dostarczajàcych wiedz´ ex-cathedra, zamiast
nich sà edukatorzy, którzy wraz z uczniami dostarczajà sobie nawzajem wie-
dzy i umiej´tnoÊci w relacji poziomej. Uczniowie znajdujà si´ w centrum
w∏asnego procesu edukacyjnego, a edukatorzy wspierajà ich w tym procesie.

Wskazówka trzecia:
Wskazane jest organizowanie zbiorowych form dzia∏aƒ, gdzie umiej´tnoÊci

cz∏onków grupy s∏u˝à tworzeniu sieci wzajemnych kontaktów spo∏ecznych,
które pozwalajà zaspokajaç ró˝ne potrzeby. Wzajemne wsparcie, b´dàc wyra-
zem zaradnoÊci cz∏onków grupy, tworzy drugie pozaekonomiczne jej ˝ycie,
w obr´bie którego „bezgotówkowa” wymiana us∏ug pozwala przetrwaç naj-
trudniejsze chwile. Jest to jedna z technik organizowania spo∏ecznoÊci lokal-
nych, w której najwa˝niejsze jest zaanga˝owanie osób zmarginalizowanych,
poprzez uruchamianie mechanizmu „pomocy dla samopomocy”.

Wskazówka czwarta:
Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne, w proces rekrutacji uczestników

nale˝y zaanga˝owaç ca∏à spo∏ecznoÊç lokalnà. Ze wzgl´du na formalne
wymogi jakie muszà spe∏niç uczestnicy, organ prowadzàcy powinien prowa-
dziç sta∏à wspó∏prac´ z lokalnymi instytucjami i organizacjami zajmujàcymi
si´ pomocà spo∏ecznà, publicznymi instytucjami rynku pracy oraz praco-
dawcami i lokalnymi mediami.
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2. Przyk∏adowy plan zaj´ç KIS
A. Reintegracja spo∏eczna
1. Diagnoza osobowoÊciowa uczestników (okres realizacji programu 1-2 mie-
siàce w I kwartale trwania programu, Êrednio: 4 godz. na 1 uczestnika

Ka˝dy z uczestników zostanie zdiagnozowany przez psychologa przy
wspó∏pracy pracowników socjalnych i doradcy zawodowego PUP w celu
dok∏adnego okreÊlenia jego potrzeb i deficytów oraz jego sytuacji ˝yciowej. 
Narz´dzia diagnozy:

• ankieta ogólna
• kwestionariusz preferencji i zainteresowaƒ
• kwestionariusz lub test psychometryczny s∏u˝àcy do oceny poczàtko-

wego poziomu  
• umiej´tnoÊci i predyspozycji uczestników.

2. Samopomocowe grupy wsparcia (okres realizacji 12 miesi´cy, grupa 
15-osobowa, spotkania: 2 godz. raz w tygodniu).

Uczestnicy zostanà przydzieleni do poszczególnych grup klasyfikacyj-
nych wymienionych w art.1 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Proces
animowania dzia∏alnoÊci samopomocowych grup wsparcia b´dzie polega∏
na anga˝owaniu umiej´tnoÊci cz∏onków w celu zaspokajania ich potrzeb.
Zostanà utworzone grupy dostosowane do problemów uczestników.
W ramach tych grup b´dà prowadzone zaj´cia wprowadzajàce elementy
terapii grupowej, w której poprzez wymian´ doÊwiadczeƒ osoby znajdujà-
ce si´ w podobnej sytuacji b´dà wspieraç si´ wzajemnie.
3. Zaj´cia psycho-edukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjo-
nalnej (okres realizacji 10 miesi´cy, grupa 15-osobowa, 2 godz. raz w tygo-
dniu)

Szeroko pojmowana inteligencja emocjonalna wp∏ywa na prawid∏owe
relacje jednostki ze spo∏eczeƒstwem. Braki w tym zakresie mo˝na zniwelo-
waç poprzez odpowiedni trening interpersonalny. W tym celu przez ca∏y
okres trwania projektu b´dà prowadzone zaj´cia warsztatowe obejmujàce:

• zaj´cia z komunikacji spo∏ecznej
• asertywnoÊç
• wzmacnianie samooceny i poczucia w∏asnej wartoÊci
• radzenie sobie ze stresem i przezwyci´˝anie problemów ˝yciowych
• nauk´ obierania sobie celów i sposobów ich realizacji.
Warsztaty b´dà prowadzone przez psychologa, w dwóch heterogenicz-

nych grupach, co oznacza, ˝e b´dà one zró˝nicowane pod wzgl´dem wieku,
p∏ci i poziomu wykszta∏cenia.
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4. Edukacja w grupie samokszta∏ceniowej (okres realizacji programuu
10 miesi´cy, 3 godz,. raz na dwa tygodnie)

Zaj´cia edukacyjne prowadzone przez któregoÊ z uczestników pod kie-
runkiem wolontariusza na temat zg∏oszony wczeÊniej przez grup´. Tematy
b´dà wybierane z nast´pujàcych dziedzin:

• aktualne zagadnienia spo∏eczno-ekonomiczne
• integracja z Unià Europejskà
• zagadnienia etyki i kultury
• profilaktyka uzale˝nieƒ
• spo∏eczeƒstwo obywatelskie
• gospodarka wolnorynkowa
Na zaj´cia b´dà zapraszani specjaliÊci w charakterze ekspertów.

5. Propagowanie alternatywnych form sp´dzania wolnego czasu
Uzupe∏nieniem zaj´ç prowadzonych w klubie b´dà ró˝norodne formy sp´-

dzania wolnego czasu np. zaj´cia rekreacyjne, oglàdanie filmów, czytanie
prasy, ró˝ne gry i zabawy sportowe lub wycieczki, przeprowadzane w Êwie-
tlicy, sali gimnastycznej lub w plenerze.

B. Reintegracja spo∏eczna
1. Badanie preferencji zawodowych 
(okres realizacji  /I kwarta∏ trwania programu, 2 godz. na 1 uczestnika)

Zostanà one przeprowadzone przez psychologa przy u˝yciu testu Hollanda, s∏u-
˝àcego do okreÊlania kierunków rozwoju i preferencji osobowych uczestników.
2. Budowanie Indywidualnych Planów Dzia∏ania 
(okres realizacji/ I, II kwarta∏ trwania programu)

Na podstawie informacji zebranych przez psychologa/pracownika socjal-
nego/pedagoga zostanà opracowane IPD na podstawie których uczestnicy
mogà zostaç zakwalifikowani na indywidualne kursy podnoszàce kwalifika-
cje, dobrane odpowiednio do ich preferencji i mo˝liwoÊci zawodowych oraz
do zidentyfikowanych przez pracowników klubu zapotrzebowaƒ lokalnego
rynku pracy.
3. Kszta∏towanie postawy pro-aktywnej (okres realizacji programu 
10 miesi´cy, grupa 15-osobowa, zaj´cia 2 godz. raz w tygodniu)

Podczas trwania programu zostanie przeprowadzony cykl zaj´ç warsztato-
wych obejmujàcy edukacj´ personalnà i zawodowà uczestników, umo˝liwiajàcà:

• nabycie umiej´tnoÊci aktywnego poszukiwania pracy
• nabycie umiej´tnoÊci przygotowania w∏asnego CV, listu motywacyjnego,

pisania pism urz´dowych i podaƒ
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• zapoznanie z podstawami prawa:
• pracy, dzia∏alnoÊci gospodarczej, administracyjnej, przepisów BHP i p.po˝.
• poznanie charakteru pracy i struktury organizacyjnej bezpoÊrednio

w zak∏adzie pracy
• nauka autoprezentacji i symulowane rozmowy kwalifikacyjne z praco-

dawcà
• kszta∏towanie nawyku pracy poprzez poznanie charakteru pracy i struk-

tury organizacyjnej bezpoÊrednio w zak∏adzie pracy
4. Kursy podnoszàce umiej´tnoÊci i kwalifikacje zawodowe (okres realizacji
III kwarta∏ trwania programu, grupa 15-osobowa, zaj´cia raz w tygodniu):

– kurs z zakresu podstawowej obs∏ugi komputera i Internetu (30 godz.)
– podstawowy kurs j´zykowy (60 godz.)

Na podstawie Indywidualnych Planów Dzia∏ania, cz´Êç uczestników mo˝e
zostaç zakwalifikowana na szkolenia zawodowe z zaj´ciami praktycznymi na
stanowisku pracy u pracodawcy. (okres realizacji IV kwarta∏ trwania programu
Êrednio 140 godz. kursu)

VII. èRÓD¸A FINANSOWANIA DZIA¸ALNOSCI KIS
1. Pozyskanie Êrodków finansowych:

2. Ârodki z Funduszu Pracy – aktywne programy rynku pracy oraz ewentu-
alne mo˝liwoÊci stworzenia miejsca pracy np. sta˝e dla absolwentów szkó∏
niektórych kierunków: psychologia, socjologia, resocjalizacja itp.

22

Podmiot prowadzàcy:
– samorzàd terytorialny

Preliminarz finansowania KIS powinien zostaç uj´ty w planie
finansowym prowadzàcej jednostki organizacyjnej, na tej pod-
stawie uchwalony przez organ stanowiàcy jednostki samorzàdu
terytorialnego w bud˝ecie gminy.

Podmiot prowadzàcy:
– organizacja  
pozarzàdowa

Dofinansowanie lub finansowanie dzia∏alnoÊci KIS ze Êrodków
publicznych samorzàdu lokalnego (w trybie konkursu ofert –
art. 25 ust. o pomocy spo∏ecznej) zapisanych w Lokalnym Pro-
gramie Pomocy Spo∏ecznej na realizacj´ programu przeciw-
dzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu na podstawie art. 17 ust.1
pkt 1 ustawy o pomocy spo∏ecznej. Dofinansowanie finansowa-
nie z samorzàdu województwa programu przeciwdzia∏ania
wykluczeniu spo∏ecznemu (art. 21 ust. 1 ustawy o pomocy spo-
∏ecznej). A ponadto:
(a) granty krajowe, (b) darowizny, (c) „mechanizm 1%”
w przypadku organizacji po˝ytku publicznego, (d) zbiórki
publiczne, oraz (e) Êrodki w∏asne organizacji prowadzàcej.
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Po uczestnictwie w KIS i zrealizowaniu programu reintegracji spo∏ecznej
i zawodowej osoby te mogà liczyç w ramach aktywizacji zawodowej na us∏u-
gi i instrumenty rynku pracy Êwiadczone przez powiatowe urz´dy pracy tj.:

1) przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, którego celem jest zdobywanie
przez osoby majàce niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe na danym
rynku pracy nowych kwalifikacji lub umiej´tnoÊci zawodowych poprzez
praktyczne wykonywanie zadaƒ zawodowych na stanowisku pracy wg pro-
gramu ustalonego pomi´dzy urz´dem pracy, pracodawcà i bezrobotnym.

2) sta˝e w miejscu pracy, odbywajà si´ na podstawie umowy zawartej przez
urzàd pracy z pracodawcà; wg programu okreÊlonego w umowie. Celem jest
umo˝liwienie osobie bezrobotnej nabycie umiej´tnoÊci praktycznych i zdo-
bycie pierwszego doÊwiadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach
pracy, bez nawiàzania stosunku pracy z pracodawcà.

3) roboty publiczne polegajàce na zatrudnieniu bezrobotnych w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy przy wykonywaniu prac majàcych na celu reinte-
gracj´ zawodowà i spo∏ecznà okreÊlonà na podstawie przepisów ustawy
o zatrudnieniu socjalnym, organizowane przez oÊrodki pomocy spo∏ecznej
i organizacje pozarzàdowe.

4) szkolenia i przekwalifikowania polegajà na zwi´kszeniu szans bezrobot-
nych na uzyskanie zatrudnienia poprzez umo˝liwienie im nabywania lub
podwy˝szenia kwalifikacji zawodowych.

5) prace interwencyjne jako zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawc´,
które nastàpi∏o w wyniku umowy zawartej z urz´dem pracy i ma na celu
wsparcie osób b´dàcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy.

6) poÊrednictwo pracy, której celem jest pomoc osobom bezrobotnym
i poszukujàcym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a praco-
dawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

7) poradnictwo zawodowe, celem jest pomoc osobom bezrobotnym i poszu-
kujàcym pracy  w planowaniu i organizowaniu ich ˝ycia zawodowego. Pomoc
polega mi´dzy innymi na:
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– udzielaniu informacji zawodowych, wskazówek, porad,
– w prowadzeniu badaƒ diagnostycznych przydatnoÊci zawodowej.

8) zatrudnienie wspierane – po zakoƒczeniu programu reintegracji zawodo-
wo-spo∏ecznej w KIS, PUP mo˝e skierowaç uczestnika  do pracy: pracodaw-
ca zobowiàzuje si´ do zatrudnienia osoby na okres nie krótszy ni˝ 18 mie-
si´cy, a starosta do refundowania pracodawcy cz´Êci wyp∏aconego wynagro-
dzenia z Funduszu Pracy.

9) dzia∏alnoÊç gospodarcza w formie spó∏dzielni socjalnej – mogà jà podjàç
uczestnicy KIS po zakoƒczeniu programu reintegracji spo∏eczno-zawodowej.
Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w podj´ciu takiej dzia∏alno-
Êci mogà byç dofinansowane ze Êrodków Funduszu Pracy do wysokoÊci 80%.

Klub Pracy – oferuje bezrobotnym i poszukujàcym pracy cykliczne spotka-
nia grupowe, których celem jest nauka praktycznych umiej´tnoÊci niezb´d-
nych przy poszukiwaniu zatrudnienia.

VIII. KOSZTY URUCHOMIENIA DZIA¸ALNOSCI KIS
przyk∏ad: Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania  w okresie 12 miesí cy)
Zadanie: Utworzenie i funkcjonowanie KIS w pierwszym roku.
Za∏o˝enie: liczba osób pracujàcych przy realizacji zadania (w przeliczeniu na
pe∏ne etaty): (6), liczba planowanych uczestników (beneficjentów):  (np. 30)
Ca∏kowity koszt (wz∏)   (86 900), w tym dotacja  (w z∏)  (np. 40 000) oraz Êrod-
ki w∏asne (w z∏)  (46 900)
.
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Lp. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji Koszt
(w z∏)

w tym
z dotacji

(z∏)

w tym ze
Êrodków
w∏asnych

I. Koszty bezpoÊrednie zwiàzane z reintegracjà spo∏ecznà
i zawodowà: 24 000 17 200 6 800

1. Koszty organizacji spotkaƒ klubowych:
1) Promocja. Dzia∏ania propagujàce funkcjonowanie KIS

– plakaty (us∏uga obca), ulotki,
– wydawanie broszury edukacyjno-informacyjnej

2) Prasa, wydawnictwa, gry planszowe, itp. (szacunkowo)
3) Ârodki czystoÊci i higieny osobistej (szacunkowo)
4) Koszty dojazdu Êrodkami MPK (w uzasadni. przyp.)
5) Herbata, kawa, woda mineralna, ciastka, itp.

1 100

500
600
600

1 600

600

1 000

500

500
600
600
600

Zatrudnienie_socjalne KIS  25.10.2005  09:41  Page 24



-

Ewentualny pozafinansowy wk∏ad w∏asny podmiotu w realizacj´ zadania
(przyk∏adowo): praca wolontariuszy, pozyskanie wyposa˝enia i innych Êrod-
ków rzeczowych dla funkcjonowania KIS, przewóz uczestników (sponsor) itp.

IX. WZORY ANKIET DO PRACY Z UCZESTNIKAMI ZAJ¢å
Przyk∏adowe narz´dzia do okreÊlenia poczàtkowego poziomu umiej´tno-

Êci, predyspozycji kandydatów na uczestników klubu:
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3. Reintegracja zawodowa:
1) Nauka j´zyków obcych (6 osób x 600, -)
2) Zindywidualizowane dokszta∏canie zawodowe (6 osób)
3) Nauka obs∏ugi komputera, urzàdzeƒ kopiujàcych, 

kas fiskalnych lub cateringu, itp. (np. 10 osób)

3 600
6 600
6 800

3600
6600
5000 1800

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Koszt utrzymania lokali zgodnie np. z umowà u˝yczenia np.
2 pomieszczenia
U˝ytkowanie wyposa˝enia (komputer, fax, ksero, itp.) 
Telefon stacjonarny, Internet, e-mail,
Zakupy materia∏ów biurowych
Obs∏uga bankowa
Koszty podró˝y s∏u˝bowych + rycza∏t na samoch. osob.

3 300

900
1 600
2 000
400

2 500

1000

3 300

900
100

1 000
400

2 500

II. Koszty administracyjno-biurowe: 10 700 1 000 9 700

III. Koszty personalne np. wynagrodzenia pe∏noetatowe 2 pra-
cowników z narzutami ZUS

52 200 21 800 30 400

Ogó∏em: 86 900 40 000 46 900

ANKIETA
dla uczestników Klubu Integracji Spo∏ecznej

Przed udzieleniem Panu/Pani pomocy pragniemy poznaç Paƒstwa oczekiwania, dlatego
prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na nasze pytania i zakreÊlenie w∏aÊciwej spoÊród
przedstawionych mo˝liwoÊci.
Dane osobiste:
• Imi´ ............................................., Nazwisko: ............................................., Wiek: ..................
• Stan cywilny  .......................................................
• Adres  ..................................................................
• Telefon .................................................................
Wykszta∏cenie:

a) podstawowe, b) zawodowe, c) Êrednie ogólne (zawodowe), d) wy˝sze
DoÊwiadczenie zawodowe:
• Ostatnie miejsce pracy  ................. Zawód wykonywany  ................... Sta˝ pracy ogó∏em ...........
Kwalifikacje:
• Zawód wyuczony ................................................................
• Ukoƒczone kursy ................................................................
• Czy chcia∏(a) by Pan/Pani podnieÊç swoje kwalifikacje? Tak ! Nie !
• Czy chcia∏(a) by Pan/Pani przekwalifikowaç si´? Tak ! Nie !
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• JeÊli tak, to w jakim zawodzie? ..................................................................................................
• W jakim zawodzie chcia∏(a) by Pan/Pani pracowaç? ...............................................................
Dodatkowe informacje:
• Czy jest Pan/Pani zarejestrowany(a) w Powiatowym Urz´dzie Pracy jako bezrobotny? Tak ! Nie !
* Jak d∏ugo jest Pan/Pani bezrobotny(a)? ....................................................................................
* Czy korzysta Pan/Pani ze Êwiadczeƒ opieki spo∏ecznej? Tak ! Nie !

* JeÊli tak, to w jakiej formie? .......................................................................................................
Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla
potrzeb niezb´dnych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawà z dnia 29.08.1997r o Ochronie
Danych Osobowych/ Dz. U. nr.133, poz. 883/

...................................................................
/podpis/

ANKIETA
preferencji i zainteresowaƒ

dla cz∏onków Klubu Integracji Spo∏ecznej ..................................................
Ankieta jest anonimowa! (zosta∏a ona opracowana w celach naukowo – badawczych) Pro-
simy o udzielanie szczerych odpowiedzi. Odpowiedzi nale˝y zakreÊlaç w odpowiednich
okienkach krzy˝ykiem!
Wiek: ...............................................................
Okres bezrobocia: ..........................................
Wykszta∏cenie: a) podstawowe niepe∏ne, b) podstawowe, c) zawodowe, d) Êrednie, e) wy˝sze
1. Czym interesujesz si´ najbardziej?
!  sportem (podaj dyscyplin´) ............................................., ! majsterkowaniem, ! politykà,
! muzykà, (jakà: pop, disco, klasyczna, rock, jazz, Hip- Hop, inne), ! lubi´ oglàdaç filmy
fabularne (jakie: komedie, melodramaty, przygodowe, obyczajowe, inne), ! lubi´ czytaç
ksià˝ki (jakie: przygodowe, biograficzne, obyczajowe, inne), ! inne zainteresowania
........................................................................................................................................................,
1. Czym najch´tniej zajmujesz si´ w wolnym czasie?
!  chodz´ na spacery, !  s∏ucham muzyki, !  czytam ksià˝ki, !  oglàdam telewizj´, !  gotuj´,
!  majsterkuj´, !  inne (jakie?) .....................................................................................................
3. Jakie zaj´cia – wed∏ug Twoich oczekiwaƒ i potrzeb – powinny byç realizowane w Klubie
Integracji Spo∏ecznej?
!  nauka j´zyka obcego, !  nauka obs∏ugi komputera, !  dyskusyjny klub filmowy, !  nauka
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, !  nauka zachowaƒ asertywnych, tzn.
mówienia „nie”, !  zaj´cia o tematyce zdrowotnej:, !  zdrowe od˝ywianie, !  rekreacja
i aktywny wypoczynek, !  higiena osobista i higiena pracy, !  wp∏yw u˝ywek (papierosów,
alkoholu, narkotyków) na organizm cz∏owieka, !  nauka pisania CV i listów motywacyjnych
do pracodawców, !  nauka sprawnego porozumiewania si´ z innymi ludêmi, !  zaj´cia
o problematyce zwiàzanej z Unià Europejskà, !  inne (wymieƒ jakie),
4. W jakim szkoleniu chcia∏byÊ wziàç udzia∏, gdyby by∏a taka mo˝liwoÊç?
.........................................................................................................................................................
Poni˝ej znajduje si´ lista ró˝nych dziedzin dzia∏alnoÊci. Zastanów si´, do której z nich,
wed∏ug Ciebie, najbardziej si´ nadajesz. Nast´pnie wybierz 3 dziedziny, w których chcia∏-
byÊ pracowaç i ponumeruj je od najwa˝niejszej do najmniej wa˝nej.
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X. WZÓR WNIOSKU O DOTACJ¢ NA DZIALANOÂå KLUBU
DZ.U.05.44.427

ROZPORZÑDZENIE
MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 8 marca 2005 r.

w sprawie okreÊlenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego

(Dz. U. z dnia 21 marca 2005 r., Nr 44, poz. 427)
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór oferty podmiotu uprawnionego, stano-
wiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.2)

_________
1) Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej – zabezpie-
czenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Wiceprezesa
Rady Ministrów, Ministra Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643) .
2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci moc rozporzàdzenie
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad i form wspó∏dzia∏ania administracji publicznej z innymi podmiotami
oraz wzorów ofert, umów i sprawozdaƒ z realizacji zadaƒ pomocy spo∏ecznej (Dz.
U. Nr 55, poz. 662) , zachowane w mocy na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703). 
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!  administracja, prace biurowe, !  rolnictwo, !  handel, !  uprawianie muzyki, !  plastyka,
!  pisarstwo, !  opieka, wychowanie, !  badania naukowe, !  technika, !  obrona, bezpie-
czeƒstwo, !  leczenie, medycyna, !  inna (jaka?)

Dzi´kujemy!
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ZA¸ÑCZNIK
WZÓR

...............................................................
(piecz´ç podmiotu uprawnionego)

............................................................... 
(data i miejsce z∏o˝enia oferty)

OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO
I. Dane podmiotu uprawnionego ubiegajàcego si´ o realizacj´ zadania:

1. Pe∏na nazwa podmiotu:
..........................................................................................................................................
2. Forma prawna:
..........................................................................................................................................
3. Data powstania:
..........................................................................................................................................
4. Dok∏adny adres: ................................................... ul. ................................................

gmina ............................ powiat ............................ województwo .............................
5. Tel. : ............................................................ faks: .......................................................

e-mail: ....................................................... http: //......................................................
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sàdowym lub w innym rejestrze oraz numer

i data wpisu lub rejestracji:
..........................................................................................................................................
7. Numer NIP: ............................................. numer REGON: .....................................
8. Nazwa banku i numer rachunku: ..............................................................................
9. Imiona i nazwiska oraz funkcje osób upowa˝nionych do reprezentowania pod-

miotu w kontaktach zewn´trznych i posiadajàcych zdolnoÊç do podejmowania
zobowiàzaƒ finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
10. Nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpoÊrednio wykonujàcej zada-

nie, na które podmiot ubiega si´ o dotacj´:*
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
11. Osoba upowa˝niona do sk∏adania ewentualnych wyjaÊnieƒ i uzupe∏nieƒ doty-

czàcych oferty (imi´ i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego):*
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
12. Cele statutowe, przedmiot dzia∏alnoÊci statutowej:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
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II. Opis zadania*
1. Nazwa zadania:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Szczegó∏owy zakres rzeczowy zadania:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Szczegó∏owy opis planowanych dzia∏aƒ przy realizacji zadania:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Termin realizacji zadania od ....................................... do ........................................

Miejsce realizacji zadania: ........................................................................................
......................................................................................................................................... 

5. Posiadane zasoby, które zapewnià realizacj´ zadania:
Kadrowe (z opisem kwalifikacji):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Rzeczowe (z opisem stanu i podaniem wartoÊci):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Sposób rekrutacji uczestników (liczba i charakterystyka ze wzgl´du na istotne

dla zadania cechy, np. wiek, p∏eç, miejsce zamieszkania, status materialny):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Zak∏adane rezultaty realizacji zadania:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Partnerzy w realizacji zadania (ze szczególnym uwzgl´dnieniem organów admi-

nistracji publicznej):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. Informacja o dotychczasowym doÊwiadczeniu w realizacji zadania, którego

dotyczy oferta, lub zadania podobnego typu:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
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10. Informacje na temat dotychczasowych zadaƒ realizowanych równie˝ we
wspó∏pracy z administracjà publicznà:

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
11. Dodatkowe informacje, które zdaniem podmiotu uprawnionego mogà mieç

wp∏yw na ocen´ oferty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
12. Inne informacje, wymagane zgodnie z treÊcià og∏oszenia o otwartym konkur-

sie ofert:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
Ca∏kowity koszt (w z∏) [           ]
w tym:
- wnioskowana wielkoÊç dotacji (w z∏) [           ]
- wielkoÊç Êrodków w∏asnych (w z∏) [           ]
- wielkoÊç Êrodków pozyskanych z innych êróde∏ [           ]
IV. Inne wybrane informacje dotyczàce zadania*
1. Adresaci dzia∏aƒ przy realizacji zadania – nale˝y oznaczyç znakiem X nie wi´-
cej ni˝ 3 najwa˝niejsze grupy adresatów dzia∏aƒ:
[ ] Osoby bezdomne [ ] Osoby w podesz∏ym wieku
[ ] Osoby ubogie [ ] Uchodêcy
[ ] Osoby niepe∏nosprawne [ ] Osoby i rodziny i chore wymagajàce

interwencji kryzysowej
[ ] Osoby bezrobotne [ ] Ofiary przemocy w rodzinie
[ ] Osoby samotnie [ ] Organizacje i instytucje wychowujàce

dzieci prowadzàce dzia∏alnoÊç
w zakresie pomocy spo∏ecznej

[ ] Dzieci i m∏odzie˝ z [ ] Uzale˝nieni od alkoholu 
[ ] rodzin macych trudnoÊci  [ ] lub narkotyków
[ ] w wype∏nianiu swoich zadaƒ
[ ] Inne ...................................................
2. Typ dzia∏aƒ – nale˝y oznaczyç znakiem X nie wi´cej ni˝ 3 najwa˝niejsze typy

dzia∏aƒ przy realizacji zadania:
[ ] Pomoc finansowa [ ] Piel´gnacja
[ ] Pomoc rzeczowa [ ] Praca socjalna
[ ] Pomoc ˝ywnoÊciowa, [ ] Animowanie dzia∏aƒ
[ ] w tym wydawanie [ ] samopomocowych
[ ] posi∏ków
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[ ] Us∏ugi opiekuƒcze, [ ] Opieka pozaszkolna nad
[ ] w tym robienie zakupów, [ ] dzieçmi
[ ] przygotowywanie posi∏ków,
[ ] pomoc w czynnoÊciach 
[ ] gospodarczych i porzàdkowych
[ ] Pomoc w zakresie [ ] Szkolenia dla kadry
[ ] poradnictwa i informacji [ ] pomocy spo∏ecznej
[ ] Szkolenia dla osób [ ] Zbieranie i przetwarzanie
[ ] obj´tych pomocà lub [ ] informacji wa˝nych dla
[ ] ich opiekunów [ ] funkcjonowania pomocy

[ ] spo∏ecznej
[ ] Terapia/rehabilitacja [ ] Finansowanie dzia∏aƒ

[ ] innych organizacji
[ ] i instytucji

[ ] Opieka stacjonarna [ ] Specjalistyczne us∏ugi
[ ] opiekuƒcze

[ ] Opieka pó∏stacjonarna [ ] Pomoc w za∏atwianiu spraw
[ ] (dzienna) [ ] urz´dowych, uzyskaniu

[ ] Êwiadczeƒ socjalnych,
[ ] emerytalno-rentowych

[ ] Mieszkania chronione [ ] Inne ........................................................
3. Liczbowe okreÊlenia skali dzia∏aƒ przy realizacji zadania (prosimy u˝yç miar

adekwatnych do danego typu zadania, np. liczba osób obj´tych pomocà, liczba
rodzin obj´tych programem, liczba porad udzielonych tygodniowo):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
4. Ogólna liczba osób pracujàcych przy realizacji zadania [       ], w przeliczeniu na

pe∏ne etaty [         ], w tym wolontariusze [        ], w przeliczeniu na pe∏ne etaty [        ].
5. Opis bazy lokalowej (wy∏àcznie dla placówek opieki stacjonarnej, dziennej

oraz noclegowni):
1) Rodzaj obiektu

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
2) Powierzchnia u˝ytkowa (m2) [                      ]
3) Stan prawny nieruchomoÊci / warunki dzier˝awy ................................................
4) Liczba miejsc w obiekcie i ich podzia∏ ze wzgl´du na grupy osób obj´tych

pomocà:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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5) Stan techniczny i wyposa˝enie obiektu istotne z punktu widzenia realizacji zadania:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6) Ogólny koszt utrzymania obiektu w przeliczeniu na 1 osob´ miesi´cznie: [          ] 

V. Kosztorys ze wzgl´du na typ kosztów zadania*

VI. Kosztorys ze wzgl´du na êród∏o finansowania zadania

VII. Uwagi mogàce mieç znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
VIII. Pozafinansowy wk∏ad w∏asny podmiotu w realizacj´ zadania
(np. praca wolontariuszy):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
IX. Dodatkowe uwagi lub informacje:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

........................................................... ................................................................
(piecz´ç podmiotu uprawnionego) (podpis osoby upowa˝nionej

do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli 
w imieniu podmiotu uprawnionego)
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Lp. Rodzaj kosztów (wydatków) i sposób ich kalkulacji Koszt
(w z∏)

W tym
wydatki

z wnioskowa-
nej dotacji 

(w z∏)

W tym ze
Êrodków w∏a-
snych (w z∏)

OGÓ¸EM:

èród∏o

Wnioskowana kwota dotacji
Posiadane Êrodki w∏asne (na jakich zasadach przyznane)

Ewentualne wp∏aty i op∏aty uczestników projektu – z jakiego
tytu∏u
Inne êród∏a finansowania (okreÊliç, na jakiej podstawie
przyznano bàdê zapewniono Êrodki):
1) publiczne – wymieniç
2) niepubliczne – wymieniç 

Kwota(w z∏) Udzia∏ Êrodków
w %

OGÓ¸EM: 100%
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X. Za∏àczniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny wyciàg z rejestru lub ewidencji (wa˝ny do 3 miesi´cy od daty uzyskania)
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
3. Statut podmiotu uprawnionego ...................................................................................
4. .........................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................
XI. PoÊwiadczenie z∏o˝enia oferty (miejscowoÊç, data, podpis – wype∏nia organ):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
XII. Adnotacje urz´dowe:

..................................... ................................................................................
(miejscowoÊç, data) (podpis pracownika przyjmujàcego ofert´)
_________
* W przypadku prowadzenia przez podmiot kilku ró˝nych placówek wskazane

punkty nale˝y wype∏niç odr´bnie dla ka˝dej placówki.
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ROZPORZÑDZENIE
MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 4 kwietnia 2005 r.

w sprawie okreÊlenia ramowego wzoru umowy 
o realizacj´ zadania z zakresu pomocy spo∏ecznej

(Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r. , Nr 61, poz. 545)

Na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla ramowy wzór umowy o realizacj´ zadania
z zakresu pomocy spo∏ecznej, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.2)

_________
1) Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej – zabezpie-

czenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Wicepreze-
sa Rady Ministrów, Ministra Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci moc rozporzàdzenie
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó-
∏owych zasad i form wspó∏dzia∏ania administracji publicznej z innymi podmiota-
mi oraz wzorów ofert, umów i sprawozdaƒ z realizacji zadaƒ pomocy spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 55, poz. 662) , zachowane w mocy na podstawie art. 159 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001
i Nr 273, poz. 2703). 
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ZA¸ÑCZNIK
WZÓR

UMOWA O REALIZACJ¢ ZADANIA Z ZAKRESU 
POMOCY SPO¸ECZNEJ

zawarta w dniu .................................... r. w ..........................................................
pomi´dzy ..............................................................................................................,
zwanym dalej Zleceniodawcà, reprezentowanym przez ....................................
................................................................................................................................ 
a .............................................................................................................................
................................................................................................................................
z siedzibà w ..........................................................................................................,
zwanym dalej Zleceniobiorcà, reprezentowanym przez ...................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

§ 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizacj´ zadania z zakresu
pomocy spo∏ecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz.
2703), polegajàcego na:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

2. Na realizacj´ wy˝ej wymienionego zadania Zleceniodawca udziela Zle-
ceniobiorcy dotacji celowej w wysokoÊci ............................................................
(s∏ownie: ................................................................................................. z∏otych)

3. Przyznane Êrodki finansowe w wysokoÊci .....................................................
(s∏ownie: ................................................................................................. z∏otych)
zostanà przekazane na rachunek bankowy nr. ...................................................
prowadzony w banku ............................................................................................
1) w ca∏oÊci w ciàgu 14 dni od daty podpisania umowy* lub
2) w transzach*, w tym:

I transza w wysokoÊci .................... (s∏ownie: ................................ z∏otych)
do dnia ............................................................................................................

II transza w wysokoÊci ...................... (s∏ownie: ................................. z∏otych)
do dnia  ..........................................................................................................

III transza w wysokoÊci ..................... (s∏ownie: ................................. z∏otych)
do dnia  ..........................................................................................................

IV transza w wysokoÊci ..................... (s∏ownie: ................................. z∏otych)
do dnia  ..........................................................................................................
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4. Zleceniobiorca zobowiàzuje si´ do prowadzenia wyodr´bnionej ewi-
dencji ksi´gowej Êrodków finansowych przekazanych na realizacj´ zadania.

5. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, ustala si´ na
okres: od dnia ........................................... do dnia ..............................................

6. Placówkà upowa˝nionà przez Zleceniobiorc´ do bezpoÊredniego wyko-
nywania powy˝szego zadania jest ........................................................................
................................................................................................................................
§ 2. Zleceniobiorca zobowiàzuje si´ do wykorzystania przekazanych Êrod-
ków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyska∏, i na warunkach okre-
Êlonych umowà. Dotyczy to tak˝e ewentualnych przychodów uzyskanych
przy realizacji umowy, których nie mo˝na by∏o przewidzieç przy kalkulowa-
niu wielkoÊci dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zle-
ceniodawc´ Êrodków, które nale˝y wykorzystaç wy∏àcznie na realizacj´ zada-
nia okreÊlonego w § 1 ust. 1.
§ 3. 1. Sprawozdanie koƒcowe z realizacji zadania Zleceniobiorca sporzàdza
na formularzu stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Polityki
Spo∏ecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie okreÊlenia wzoru sprawozdania
z realizacji zadania z zakresu pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428)
i dostarcza Zleceniodawcy do zaakceptowania w terminie 30 dni od koƒco-
wego terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5. Brak uwag do sprawozdania sta-
nowi o jego zaakceptowaniu przez Zleceniodawc´.
2. Sprawozdanie cz´Êciowe z wykonania zadania Zleceniobiorca sporzàdza
na formularzu, o którym mowa w ust. 1, i dostarcza Zleceniodawcy do zaak-
ceptowania w terminie 30 dni po up∏ywie roku bud˝etowego.
3. Przyznane Êrodki finansowe, okreÊlone w § 1 ust. 3 i § 2, Zleceniobiorca
zobowiàzuje si´ wykorzystaç do dnia ........................ Ârodki finansowe nie-
wykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca zobowiàzuje si´ zwróciç wraz
z ustawowymi odsetkami w terminie do dnia ................................ na rachu-
nek bankowy Zleceniodawcy ...............................................................................
4. W przypadku dokonywania ewentualnego zwrotu niewykorzystanych cz´-
Êciowo Êrodków na odpowiedni rachunek bankowy, w treÊci przelewu nie-
zb´dne jest umieszczenie informacji, jakiej umowy dotyczy zwrot, ze szcze-
gólnym wskazaniem wielkoÊci Êrodków i odsetek ustawowych.
5. Do zamówieƒ na dostawy, wykonywanie us∏ug i robót budowlanych, op∏a-
canych ze Êrodków pochodzàcych z dotacji, zleceniobiorca zobowiàzuje si´
stosowaç przepisy o zamówieniach publicznych.
§ 4. 1. Zleceniobiorca zobowiàzuje si´ do poddania kontroli realizacji zada-
nia dokonywanej w miejscu jego realizacji lub w miejscu wyznaczonym przez
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Zleceniodawc´. Kontrola mo˝e byç przeprowadzona w toku realizacji zada-
nia lub po jego realizacji.
2. Zleceniobiorca w celu umo˝liwienia przeprowadzenia kontroli udost´pni
pomieszczenie i sprz´t dla kontrolujàcych.
3. Zleceniobiorca zobowiàzuje si´ do przed∏o˝enia wszelkich dokumentów
dotyczàcych zleconego zadania oraz do umo˝liwienia przeprowadzenia ogl´-
dzin w miejscu realizacji zadania.
§ 5. 1. Zleceniobiorca zobowiàzuje si´ do poddania okresowej kontroli reali-
zacji zadania przeprowadzanego przez upowa˝nionych pracowników Zlece-
niodawcy w miejscu realizacji zadania lub w miejscu wyznaczonym przez
Zleceniodawc´.
2. W miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawc´, Zleceniobiorca zobowià-
zuje si´ przed∏o˝yç kontrolujàcym wszelkie dokumenty dotyczàce realizacji
zadania oraz z∏o˝yç pisemne wyjaÊnienia.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiàzuje si´ do udzielania ustnie lub na piÊmie,
w zale˝noÊci od ˝àdania kontrolujàcego i w terminie przez niego okreÊlo-
nym, wyjaÊnieƒ i informacji dotyczàcych zleconego zadania.
§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujàcy sporzàdzajà pisemny proto-
kó∏ w dwóch egzemplarzach.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid∏owoÊci kontrolowany
Zleceniobiorca ma prawo do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ w terminie 14 dni od dnia
otrzymania protoko∏u. WyjaÊnienia sk∏adane sà Zleceniodawcy na piÊmie.
3. Zleceniodawca udziela odpowiedzi Zleceniobiorcy w ciàgu 14 dni od dnia
z∏o˝enia przez Zleceniobiorc´ wyjaÊnieƒ.
§ 8. Umowa mo˝e byç rozwiàzana na mocy porozumienia stron za miesi´cz-
nym okresem wypowiedzenia w przypadku wystàpienia okolicznoÊci, za
które strony nie ponoszà odpowiedzialnoÊci, a które uniemo˝liwiajà wyko-
nywanie umowy. Skutki finansowe i ewentualny zwrot Êrodków finansowych
strony okreÊlà w sporzàdzonym protokole.
§ 9. 1. Umowa mo˝e byç rozwiàzana przez Zleceniodawc´ ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgod-
nie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienale˝ytego wykonywania
umowy, a w szczególnoÊci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego
zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji
wniosków i zaleceƒ pokontrolnych. Wypowiadajàc umow´, Zleceniodawca
okreÊli kwot´ dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pod-
legajàcej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okolicznoÊci, o których mowa
w zdaniu pierwszym, wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zale-
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g∏oÊci podatkowych, termin zwrotu oraz nazw´ i numer rachunku bankowe-
go, na który nale˝y dokonaç wp∏aty.
2. W przypadku stwierdzenia okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, po ter-
minie, na który umowa zosta∏a zawarta, Zleceniodawca okreÊli kwot´ dota-
cji ˝àdanej do zwrotu wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zale-
g∏oÊci podatkowych, termin zwrotu oraz nazw´ i numer rachunku bankowe-
go, na który nale˝y dokonaç wp∏aty.
§ 10. 1. Wykonanie umowy wymaga z∏o˝enia pisemnej informacji o zrealizo-
waniu zadania przez Zleceniobiorc´.
2. Uznanie wykonania umowy mo˝e równie˝ nastàpiç po kontroli realizacji
zadania w formie protoko∏u pokontrolnego bez uwag.
§ 11. Wszelkie zmiany umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci.
§ 12. W zakresie nieuregulowanym niniejszà umowà stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.) i ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.).
§ 13. Ewentualne spory powsta∏e na tle wykonania niniejszej umowy strony
poddajà rozstrzygni´ciu w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ Zleceniodawcy
sàdowi powszechnemu. 
§ 14. Umowa niniejsza zosta∏a sporzàdzona w dwóch jednobrzmiàcych
egzemplarzach, po jednym dla ka˝dej ze stron.
Zleceniobiorca: Zleceniodawca:

*Niepotrzebne skreÊliç.
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XI. KONTRAKT SOCJALNY 
Kontrakt socjalny to rodzaj umowy mi´dzy stronami, którymi sà oÊrodek

pomocy spo∏ecznej i jego klient, czyli beneficjent pomocy spo∏ecznej. Zawie-
ra si´ mi´dzy nimi pisemnà umow´, w której obie strony zobowiàzujà si´ do
czegoÊ: oÊrodek pomocy spo∏ecznej do udzielenia wsparcia, a osoba korzy-
stajàca z niego – np. do podj´cia leczenia odwykowego, uczestnictwa w klu-
bie integracji spo∏ecznej, itp. Je˝eli osoba ta konsekwentnie odmawia wywià-
zania si´ z umowy, co jest równoznaczne z nie podpisaniem kontraktu socjal-
nego, niejako sama rezygnuje z pomocy.

Dz.U.05.42.409
ROZPORZÑDZENIE

MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 1 marca 2005 r.

w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
(Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r.)

Na podstawie art. 108 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
∏ecznej (Dz. U. Nr 64,  poz.593, Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz. 2703) zarzà-
dza si´, co nast´puje:  

§ 1. 
Ustala si´ wzór kontraktu socjalnego, który jest okreÊlony w za∏àczniku do
rozporzàdzenia. 

§ 2. 
Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. 

MINISTER POLITYKI SPO¸ECZNEJ
_________
1) Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej – zabezpie-

czenie spo∏eczne, na podstawie  § 1 ust.2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2004r. w prawie szczegó∏owego zakresu  dzia∏ania Wicepreze-
sa Rady Ministrów, Ministra Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 265, poz.2643). 
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(Wzór)

KONTRAKT SOCJALNY
okreÊlajàcy zakres oraz sposób wspó∏pracy pomi´dzy osobà/rodzinà a oÊrodkiem pomocy

spo∏ecznej w zakresie rozwiàzywania trudnej sytuacji ˝yciowej  ( art. 108 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej - Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001 )

CZ¢Âå I
Kontrakt socjalny zawiera si´ w ka˝dej sytuacji, w której na przyznanie Êwiadczeƒ z pomocy
spo∏ecznej ma wp∏yw wykazanie si´ aktywnoÊcià osoby lub rodziny ubiegajàcej si´ o przyzna-
nie Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej. Kontrakt socjalny mo˝e byç równie˝ zawarty z osobà lub
rodzinà realizujàcymi indywidualny program wychodzenia  z bezdomnoÊci lub indywidualny
program usamodzielnienia lub indywidualny program integracji na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej.

STRONY KONTRAKTU
I.  Dane osoby / rodziny zawierajàcej kontrakt socjalny:

(w przypadku rodziny nale˝y wpisaç wszystkich cz∏onków, których dotyczà postanowienia
kontraktu))

II. Dane pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy spo∏ecznej:

PRZYCZYNY ZAWARCIA I USTALENIA KONTRAKTU

I. Ocena sytuacji ̋ yciowej osoby/ rodziny i ustalone w zwiàzku z tà sytuacjà cele /plan pracy socjalnej/:
1. Przyczyny trudnej sytuacji i czym sà spowodowane ................................................................

.....................................................................................................................................................
2. Zasoby, mo˝liwoÊci osoby/ rodziny i Êrodowiska pozwalajàce na rozwiàzanie trudnej sytuacji

...................................................................................................................................................... 
3. Ograniczenia osoby/ rodziny i bariery w Êrodowisku powodujàce utrudnienia w rozwià-

zywaniu trudnej sytuacji ............................................................................................................
4. Cele, które ma osiàgnàç osoba/ rodzina umo˝liwiajàce przezwyci´˝enie trudnej sytuacji

˝yciowej:
4.1 cel g∏ówny (w odniesieniu do podstawowej przyczyny powodujàcej trudnà sytuacj´

z uwzgl´dnieniem indywidualnych cech osoby/ osób podpisujàcych kontrakt)

40

Nazwisko: ............................................................... 1. Imi´: ................................................

Adres zamieszkania / pobytu ................................ PESEL: .................................................

PESEL: .................................................
pozycje w zale˝noÊci od liczby osób

1.1

1.

Nazwisko: ...............................................................

Nazwisko: ......................................... Nazwisko: ............................ Nr telefonu kontaktowego
...........................................

2. Imi´: ..............................................2
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....................................................................................................................................................
4.2 cele szczegó∏owe i przewidywane efekty dzia∏ania:

a) ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

b) ............................................................................................................................................... 
II. W zwiàzku ze wspólnie ustalonym planem pracy socjalnej, dla osiàgni´cia poszczegól-
nych celów strony zobowiàzujà si´ do podj´cia nast´pujàcych dzia∏aƒ (nale˝y wpisaç zgod-
nie z tabelà osoby, z którymi zawiera si´ kontrakt socjalny) :

1 w kolejnych rubrykach nale˝y wpisaç zobowiàzania odnoÊnie kolejnych okreÊlonych celów: a) , b) , c) , d) , e) .

III. Ocena realizacji powy˝szych uzgodnieƒ nastàpi w dniu. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

IV. Ustalenia dotyczàce sposobu przekazywania ewentualnej pomocy pieni´˝nej oraz kore-
spondencji itp.  ..................................................................................................................................

(1. „Brak wspó∏dzia∏ania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiàzywaniu trudnej
sytuacji ˝yciowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowieƒ, nie-
uzasadniona odmowa podj´cia pracy przez osob´ bezrobotnà lub nieuzasadniona odmowa pod-
j´cia leczenia odwykowego w zak∏adzie lecznictwa odwykowego przez osob´ uzale˝nionà, mogà
stanowiç podstaw´ do odmowy przyznania Êwiadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu Êwiad-
czenia lub wstrzymania Êwiadczeƒ pieni´˝nych z pomocy spo∏ecznej. ”- art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy socjalnej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
2. „Osoby i rodziny korzystajàce ze Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej sà obowiàzane niezw∏ocznie
poinformowaç organ, który przyzna∏ Êwiadczenie, o ka˝dej zmianie w ich sytuacji osobistej,
dochodowej i majàtkowej, która wià˝e si´ z podstawà do przyznania Êwiadczeƒ. ”- art. 109 usta-
wy z dnia 12 marca o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.))

...................................................................... ....................................................................
data i czytelny podpis osoby zawierajàcej kontrakt data i czytelny podpis osoby zawierajàcej kontrakt

...................................................................... ....................................................................
data i czytelny podpis osoby zawierajàcej kontrakt data i czytelny podpis osoby zawierajàcej kontrakt
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Pani/Pan (imi´ i nazwisko)
............................................
zobowiàzuje si´ do1

w terminie:w terminie:
Pracownik socjalny
zobowiàzuje si´ do:1.1 1.2

Pani/Pan (imi´ i nazwisko)
............................................
zobowiàzuje si´ do1

w terminie:w terminie:
Pracownik socjalny
zobowiàzuje si´ do:2.1 2.2

Pani/Pan (imi´ i nazwisko)
............................................
zobowiàzuje si´ do1

w terminie:w terminie:
Pracownik socjalny
zobowiàzuje si´ do:3.1 3.2

Pani/Pan (imi´ i nazwisko)
............................................
zobowiàzuje si´ do1

w terminie:w terminie:
Pracownik socjalny
zobowiàzuje si´ do:4.1 4.2
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CZ¢Âå II
OCENA REALIZACJI KONTRAKTU ORAZ EWENTUALNE ZMIANY

WPROWADZAJÑCE DO KONTRAKTU SOCJALNEGO 
Z DNIA ................................................

I. Ocena i wnioski z realizacji poszczególnych zapisów kontraktu, dokonane zgodnie z usta-
leniami  kontraktu w dniu .............................................................................................................
(nale˝y wype∏niç w odniesieniu do celów okreÊlonych w kontrakcie socjalnym)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Ia. Kontrakt jest realizowany zgodnie z ustaleniami – nie wymaga dokonywania zmian.

II. Kontrakt wymaga wprowadzenia nast´pujàcych zmian:

1 w kolejnych rubrykach wpisaç zobowiàzania odnoÊnie kolejnych okreÊlonych celów: a) , b) , c) , d) , e).

III. Ocena realizacji powy˝szych uzgodnieƒ nastàpi w dniu ..........................................................
(do kolejnej oceny stosuje si´ cz´Êç II wzoru kontraktu socjalnego)

(1. „Brak wspó∏dzia∏ania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiàzywaniu trudnej
sytuacji ˝yciowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowieƒ,

42

Pani/Pan (imi´ i nazwisko)
............................................
zobowiàzuje si´ do1

w terminie:w terminie:
Pracownik socjalny
zobowiàzuje si´ do:1.1 1.2

Pani/Pan (imi´ i nazwisko)
............................................
zobowiàzuje si´ do1

w terminie:w terminie:
Pracownik socjalny
zobowiàzuje si´ do:2.1 2.2

Pani/Pan (imi´ i nazwisko)
............................................
zobowiàzuje si´ do1

w terminie:w terminie:
Pracownik socjalny
zobowiàzuje si´ do:3.1 3.2

Pani/Pan (imi´ i nazwisko)
............................................
zobowiàzuje si´ do1

W zale˝noÊci od liczby osób

w terminie:w terminie:
Pracownik socjalny
zobowiàzuje si´ do:4.1 4.2
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nieuzasadniona odmowa podj´cia pracy przez osob´ bezrobotnà lub nieuzasadniona odmowa
podj´cia leczenia odwykowego w zak∏adzie lecznictwa odwykowego przez osob´ uzale˝nionà,
mogà stanowiç podstaw´ do odmowy przyznania Êwiadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu
Êwiadczenia lub wstrzymania Êwiadczeƒ pieni´˝nych z pomocy spo∏ecznej. ”- art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy socjalnej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
2. „Osoby i rodziny korzystajàce ze Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej sà obowiàzane niezw∏ocznie

poinformowaç organ, który przyzna∏ Êwiadczenie, o ka˝dej zmianie w ich sytuacji osobistej,
dochodowej i majàtkowej, która wià˝e si´ z podstawà do przyznania Êwiadczeƒ. ”- art. 109 usta-
wy z dnia 12 marca o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.))

...................................................................... ....................................................................
data i czytelny podpis osoby zawierajàcej kontrakt data i czytelny podpis osoby zawierajàcej kontrakt

...................................................................... ....................................................................
data i czytelny podpis osoby zawierajàcej kontrakt data i czytelny podpis osoby zawierajàcej kontrakt

XII. WZÓR ZAÂWIADCZENIA O UKO¡CZENIU ZAJ¢å W KLUBIE

43

....................................... .......................................
(pieczàtka KIS) (miejscowoÊç, data) .....

ZAÂWIADCZENIE
Pan (i) ............................................. (imi´ i nazwisko), urodzony (a) w dniu ........... 200.... r. w.
................................................................................. uczestniczy∏ (a) w programie reintegracji
spo∏ecznej i zawodowej prowadzonym w Klubie Integracji Spo∏ecznej ..................................
..................................................... w okresie od ................................... do ....................................
Program reintegracji spo∏ecznej / zawodowej w KIS obejmowa∏:
........................................ godz. szkoleniowych i ....................................................... warsztatów.
Program finansowany zosta∏ ze Êrodków .....................................................................................

............................................. .....................................................................
(podpis Lidera KIS) (podpis osoby reprezentujàcej

instytucj´ /organizacj´ prowadzàcà)
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PRZYK¸ADY 
DOBRYCH PRAKTYK 2004 ROKU

SZKO¸A ANIMACJI SOCJALNEJ (S.A.S.) W POZNANIU
(WOJ. WIELKOPOLSKIE)

Szko∏a prowadzona jest przez Stowarzyszenie S.A.S. z siedzibà w Pozna-
niu. Ideà jej powstania by∏o kszta∏cenie ciàg∏e. Kieruje si´ nast´pujàcymi
zasadami:

Grupa zbiera si´ dobrowolnie w jednym miejscu i czasie, ka˝dy ma wp∏yw
na kszta∏t prowadzonych zaj´ç, mo˝e s∏u˝yç swoim Êwiadectwem. Niezale˝-
nie od poziomu swego wykszta∏cenia, ka˝dy uczestniczy w zaj´ciach na rów-
nych prawach. SAS prowadzi 1/2 roczne kursy, zaj´cia odbywajà si´ dwa razy
w miesiàcu po ok. 16 godzin.

Realizuje swoje zadania w kilku p∏aszczyznach:
• edukacja uzupe∏niajàca braki w wykszta∏ceniu
• nauka poruszania si´ po Êwiecie
• nauka myÊlenia obywatelskiego
• zdobywanie konkretnych umiej´tnoÊci
• przygotowanie do dalszej samodzielnej nauki
Beneficjentami ostatecznymi dzia∏alnoÊci Szko∏y Animacji Socjalnej sà

osoby nale˝àce do Wspólnot organizowanych przez Fundacj´ Pomocy Wza-
jemnej „Barka”, czyli osoby bezdomne, uzale˝nione, ubogie. Tego typu dzia-
∏anie jest kolejnym etapem reintegracji osób korzystajàcych z pomocy fun-
dacji, które po uzyskaniu „dachu nad g∏owà” i doraênej pomocy materialnej
czy pomocy w rozwiàzaniu ich problemów natury osobistej czy prawnej
otrzymujà szans´ na rozwój osobisty w∏aÊnie poprzez udzia∏ w grupach
samokszta∏ceniowych. Zapewnia to wszechstronny rozwój osób zaanga˝o-
wanych w proces animowania lokalnych spo∏ecznoÊci i grup marginalizowa-
nych, które po skorzystaniu z pomocy fundacji zostajà we wspólnotach by
nieÊç pomoc innym. Absolwenci grup samokszta∏ceniowych otrzymujà
Dyplom Animatora Wspólnoty.

45
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STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ BARKA 
STRZELCE OPOLSKIE (WOJ. LUBUSKIE)

Klub zosta∏ utworzony na podstawie porozumienia dotyczàcego realizacji
Programu zintegrowanej pomocy dla osób podlegajàcych wykluczeniu spo-
∏ecznemu, podpisanego przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”,
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej oraz Powiatowy Urzàd Pracy w Strzelcach
Opolskich. Za ca∏okszta∏t organizacyjny Klubu: program zaj´ç, nabór
uczestników osób prowadzàcych odpowiada∏ inicjator programu: Stowarzy-
szenie „Barka”. OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Strzelcach Opolskich zajà∏
si´ uzupe∏nieniem naboru uczestników oraz organizacjà robót publicznych
prowadzonych w ramach Klubu. Powiatowy Urzàd Pracy sfinansowa∏ robo-
ty publiczne, bra∏ wspó∏udzia∏ w rekrutacji uczestników oraz przeprowadzi∏
cz´Êç zaj´ç warsztatowych z zakresu aktywnego zachowania si´ na rynku
pracy oraz wyszukiwaniem ofert pracy dla uczestników. Taka forma wspó∏-
pracy lokalnych instytucji i organizacji dzia∏ajàcych w sferze pomocy spo-
∏ecznej, w wyniku której prowadzi si´ wspólne dzia∏anie uzupe∏niajàce zada-
nia realizowane przez ka˝dà ze stron porozumienia pozwala na udzielenie
kompleksowej pomocy grupom podlegajàcym wykluczeniu spo∏ecznemu
i zwi´ksza efektywnoÊç podejmowanych dzia∏aƒ. Zasadniczym celem utwo-
rzenia Klubu by∏a reintegracja spo∏eczna i zawodowa osób d∏ugotrwale bez-
robotnych i klientów pomocy spo∏ecznej, osób dotkni´tych dysfunkcjami
oraz zagro˝onych lub podlegajàcych wykluczeniu spo∏ecznemu. Realizacj´ I
turnusu Programu rozpocz´to 1 lutego 2004 roku, zakoƒczono 30 czerwca
2004 roku. Program przebiega∏ w trzech etapach, z których ka˝dy trwa∏ 7
tygodni, w trakcie których odby∏o si´ 70 godzin zaj´ç, po 10 godzin tygo-
dniowo. Jego efektami by∏o przede wszystkim:

• przeciwdzia∏anie negatywnym skutkom bezrobocia – umo˝liwienie
uczestnikom Programu powrotu do pe∏nionych ról spo∏ecznych, tak˝e
poza rodzinà- roli pracobiorcy, a tym samym zapewnienie sobie i rodzi-
nie bezpieczeƒstwa socjalnego,

• ograniczenie niepo˝àdanych zjawisk spo∏ecznych,
• realizacja zadania w∏asnego gminy, tj. pracy socjalnej poprzez pomoc

osobom w odzyskiwaniu zdolnoÊci do funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie
Interesujàcym rozwiàzaniem zastosowanym w procesie rekrutacji uczest-

ników Klubu by∏o podpisywanie z w∏aÊciwym pracownikiem socjalnym kon-
traktu socjalnego dotyczàcego uczestnictwa w Klubie. Takie rozwiàzanie
motywowa∏o uczestnika do systematycznego udzia∏u w zaj´ciach. Ogó∏em
wytypowano 98 osób, klientów pomocy spo∏ecznej oraz 10 osób bezdomnych
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z fundacji „Barka”. Ostatecznie do uczestnictwa zakwalifikowano 22 osoby,
z czego regularnie w zaj´ciach bra∏o udzia∏ 19 osób, a 3 osoby zrezygnowa∏y
z uczestnictwa w Klubie.

BIURA AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH
1. BAB Caritas Archidiecezji Warmiƒskiej 11-200 Bartoszyce, ul. K. Marksa

10, tel. (089) 7621425;
2. BAB Grudziàdzkie Centrum Caritas 86-300 Grudziàdz, ul. Klasztorna 6,

tel. (056) 6429444;
3. BAB Caritas Diecezji Kieleckiej 25-010 Kielce, ul. Plac Panny Marii 1, tel.

(041) 3444672;
4. BAB Caritas Archidiecezji Lubelskiej 20-950 Lublin, ul. Al. Unii Lubel-

skiej 15, tel. (081) 5322012 w.321;

Programem zbli˝onym do za∏o˝eƒ dzia∏ania klubów integracji spo∏ecznej
by∏ realizowany przez Caritas Polskà projekt wspó∏finansowany z programu
Phare-ACCESS 2000. W jego ramach powsta∏y 4 Biura Aktywizacji Bezro-
botnych prowadzone przez Caritas Diecezji Toruƒskiej, Caritas Diecezji
Kieleckiej i Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Pierwsze BAB powsta∏o
w Caritas Archidiecezji Warmiƒskiej w Bartoszycach, w ramach programu
pilota˝owego. Obecnie Caritas Polska planuje przekszta∏cenie BAB w Kluby
integracji spo∏ecznej. Celem projektu by∏o: wdro˝enie i promocja innowa-
cyjnego modelu pracy z osobà d∏ugotrwale bezrobotnà, polegajà na towa-
rzyszeniu w staraniach zmierzajàcych do znalezienia pracy. Nast´pnie – pilo-
ta˝ i upowszechnienie w Polsce nowego programu szkoleniowego dla akom-
paniatorów aktywizacji osób d∏ugotrwale bezrobotnych, z zastosowaniem
sprawdzonego modelu stowarzyszenia.

Towarzyszenie opiera si´ na indywidualnym podejÊciu do sytuacji bezrobot-
nego w czasie, jakiego sam potrzebuje, aby na nowo odzyskaç wiar´ w siebie,
nawiàzywaç relacje z innymi i w∏àczyç si´ aktywnie w ˝ycie spo∏eczne i zawodo-
we poprzez znalezienie zatrudnienia.

Akompaniator towarzyszy osobie poszukujàcej zatrudnienia w jej odnalezie-
niu si´ na rynku pracy. Towarzyszy jej w podejmowanych dzia∏aniach, zgodnie
z obranym przez dana osob´ celem. Wspiera, motywuje i zach´ca.
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Grupy docelowe projektu: to bezrobotni powy˝ej 12 miesi´cy. Rezultaty
projektu:

KLUB INTEGRACJI SPO¸ECZNEJ W ZAMOÂCIU
Pod koniec 2003 r. grupa inicjatywna, w sk∏ad której weszli przedstawiciele

samorzàdu lokalnego, MCPR w ZamoÊciu, PUP w ZamoÊciu, OHP
w ZamoÊciu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w ZamoÊciu.

Pracownicy socjalni MCPR przeprowadzili diagnoz´ klientów pomocy spo-
∏ecznej i na jej podstawie wytypowali potencjalnych uczestników. Centrum
Wolontariatu pozyska∏o wolontariuszy: bezrobotnych absolwentów kierunków
pedagogika, psychologia, administracja. Przy wydatnym wsparciu MCPR roz-
pocz´to kwalifikacj´ uczestników, a nast´pnie w oparciu o wype∏niane przez
nich ankiety preferencji opracowano Program Wspierania Osób D∏ugotrwale
Bezrobotnych. Okres realizacji programu: marzec – grudzieƒ 2004 roku. Cele
programu – Ideà programu jest praca w sieci i holistyczne podejÊcie do osoby:

• Poprawa funkcjonowania spo∏ecznego osób d∏ugotrwale bezrobotnych.
• Przeciwdzia∏anie izolacji spo∏ecznej – integracja wewn´trzna (osób

z problemem bezrobocia) oraz zewn´trzna (z realizatorami programu
i Êrodowiskiem lokalnym)

• Rozwój umiej´tnoÊci poruszania si´ w ramach nowego systemu spo∏ecznego.
Osoby przyjmowane w KIS sà traktowane jako ludzie majàcy rodzin´ lub

zerwane wi´zi rodzinne, swojà histori´ – sukcesy i pora˝ki, talenty i deficyty,
s∏abe i mocne strony. Od marca 2004 r. Klub Integracji Spo∏ecznej w Zamo-
Êciu dzia∏a w ramach Zamojskiego Stowarzyszenia Edukacji i Pomocy
Socjalnej M∏odzie˝y.

Zaj´cia grupowe w KIS by∏y i sà prowadzone we wtorki i czwartki, uczest-
niczà w nich klubowicze i wolontariusze w charakterze edukatorów. Klub ma
do dyspozycji: Êwietlic´, biuro wyposa˝one w komputer z dost´pem do Inter-
netu, drukark´, kserokopiark´, telefon.
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Lublin 1 580 489 1 268 40

Kielce 1 420 93 622 28

Grudziàdz 917 350 917 30

Bartoszyce 295 162 166 32

Razem 4 212 1 094 2 973 130
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Sta∏a wspó∏praca z MCPR i PUP pozwala na doraêne rozwiàzywanie pro-
blemów uczestników 1 bezdomny opuÊci∏ schronisko dla bezdomnych i pod-
jà∏ prac´ z mo˝liwoÊcià zamieszkania w hotelu op∏acanym ze Êrodków pozo-
stajàcych w dyspozycji PUP w ZamoÊciu, 1 bezrobotny rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç
gospodarczà, 3 osoby skorzysta∏y z tymczasowego zatrudnienia w stowarzy-
szeniu lub u pracodawcy za poÊrednictwem PUP ZamoÊç,

Przeci´tnie raz w miesiàcu odbywa∏y i odbywajà si´ spotkania integracyj-
ne wszystkich partnerów prowadzàcych klub, uczestników, wolontariuszy –
które mia∏y ró˝ny charakter. Ponadto grupa uczestników aktywnie uczestni-
czy∏a w zaj´ciach warsztatowych podczas szkoleƒ prowadzonych w ramach
realizacji projektu konkursowego MPS pt. „Kampania promocyjno- szkole-
niowa w zakresie ustawy o zatrudnieniu socjalnym”

Dotychczasowa dzia∏alnoÊç klubu spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem
i poparciem w∏adz lokalnych, czego efektem jest przyznanie dotacji w kon-
kursie ofert na dzia∏alnoÊç klubu w 2005 r.

DOBRE PRAKTYKI KLUBÓW INTEGRACJI SPO¸ECZNEJ
utworzonych w 2005r. ramach konkursu 
MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ 

pod nazwà: „Klub Integracji Spo∏ecznej jako jedna z form 
zatrudnienia socjalnego”

I. GMINNY OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ W K¢TRZYNIE 
(WOJ. WARMI¡SKO-MAZURSKIE)

1. Partnerzy wspó∏pracujàcy z Klubem:
Urzàd Gminy K´trzyn, OHP K´trzyn, PUP K´trzyn, Centrum Kultury
Zamku w K´trzynie, Kolo R´kodzie∏a Artystycznego w K´trzynie, Ko∏o
Kobiet Wiejskich w Nakomicach, OÊrodek Terapii Uzale˝nieƒ w Starych
Juchach, Spó∏dzielnia Socjalna w Sorkwitach, Inkubator Przedsi´biorczo-
Êci „Mazurski Feniks”, oraz gazeta lokalna „Gazeta w K´trzynie”.

2. Infrastruktura Klubu:
Dwa pomieszczenia szkoleniowo-terapeutyczne ze stanowiskami kompu-
terowymi w budynku Klubu, sala konferencyjna w Urz´dzie Gminy do
dyspozycji Klubu, Êwietlica wiejska w Nakomicach, oraz Êrodki transportu
dwa autokary Urz´du Gminy oraz samochód dostawczy GOPS.
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3. Kadra Klubu:
Pracownicy socjalni GOPS (6 osób) , wspó∏pracujàcy prawnicy, w tym apli-
kant prokuratorski oraz 4 sta˝ystów skierowanych z PUP K´trzyn, posiadajà-
cych wy˝sze wykszta∏cenie psychologiczne, socjologiczne oraz pedagogiczne.

4. Przyk∏ady dzia∏ania Klubu:

– Kurs podstawowej obs∏ugi komputera, podstawowe programy i Internet,

– Zaj´cia teoretyczne i warsztatowe w zakresie podstaw prawnych dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, spó∏dzielczoÊci socjalnej,

– Zaj´cia warsztatowe z zakresu motywacji do zmiany postaw, zmiany swo-
jego wizerunku, samooceny oraz podnoszenia zachowaƒ spo∏ecznych,

– Zorganizowanie wycieczek do lokalnych przedsi´biorców – gospodar-
stwo agroturystyczne, spó∏dzielnia r´kodzie∏a artystycznego, wytwórni
o∏ówków i dekoracji ogrodowych, wytwórni i warsztatów ceramiki.

– Zorganizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznym dla klubowi-
czów i cz∏onków ich rodzin o charakterze

II. OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ W WICKU K/¸EBY 
(WOJ. POMORSKIE)

1. Partnerzy wspó∏pracujàcy z Klubem:
Urzàd Gminy w ¸ebie, PUP L´bork, Centrum Informacji w Wicku,
Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w L´borku, Stowarzyszenie „Rodzina
Kolpinga” w ¸ebie, Stowarzyszenie „Iskierka Nadziei” w ¸ebie, oÊrodki
wczasowe w ¸ebie.

2. Infrastruktura Klubu:
Pomieszczenia szkoleniowo-terapeutyczne oÊrodka pomocy spo∏ecznej,
sale warsztatowe Zak∏adu Doskonalenia w L´borku, sta˝owe miejsca
u lokalnych pracodawców.

3. Kadra Klubu:
Pracownicy socjalni OPS, instruktorzy Zak∏adu Doskonalenia Zawodowe-
go L´bork oraz doradcy zawodowi PUP w L´borku.

4. Przyk∏ady dzia∏ania Klubu:

– Kurs podstawowej obs∏ugi komputera, podstawy WORD, Excel „ABC
– Internetu”,
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– Szkolenia zawodowe: „Pracownik Obs∏ugi OÊrodka Wczasowego”,
„BHP i minimum sanitarne” oraz „Technologia budowlana”,

– Zaj´cia z terapii alkoholowej, podstawowej wiedzy na temat opieki nad
dzieckiem, wychowywania dzieci w rodzinie, oraz podstaw przedsi´bior-
czoÊci (agroturystyka) oraz spó∏dzielczoÊci socjalnej.

Aktywne uczestnictwo w zaj´ciach Klubu Integracji Spo∏ecznej jest po∏à-
czone z rygorem odmowy udzielenia pomocy w myÊl art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej. Dyrekcja PUP w L´borku
zobowiàza∏a si´ do przyjmowania zaÊwiadczeƒ o ukoƒczeniu zaj´ç w Klu-
bie Integracji Spo∏ecznej do akt personalnych osób, zarejestrowanych
w urz´dzie pracy i uwzgl´dniania ich przy ofertach pracy.

III. MIEJSKI OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ W STALOWEJ WOLI
(WOJ. PODKARPACKIE)

1. Partnerzy wspó∏pracujàcy z Klubem:
Urzàd Miasta Stalowa Wola, PUP Stalowa Wola, Agencja Rozwoju Spó∏-
dzielczoÊci Zwiàzku Lustracyjnego Spó∏dzielni Pracy w Krakowie, Cen-
trum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli,
Dzienny Dom Pobytu oraz Ârodowiskowy Dom Samopomocy w Stalowej
Woli, Âwietlica Socjoterapeutyczna MOPS w Stalowej Woli oraz Klub
Trzeêwego ˚ycia w Stalowej Woli, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkni´-
tych Przemocà w Rodzinie „T́ cza”, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,

2. Infrastruktura Klubu:
To pomieszczenia i urzàdzenia techniczne MOPS w Stalowej Woli i part-
nerów lokalnych.

3. Kadra Klubu:
Pracownicy socjalnych i specjaliÊci MOPS, specjaliÊci Agencji Rozwoju
Spó∏dzielczoÊci w Krakowie, doradcy zawodowi PUP Stalowa Wola,

4. Przyk∏ady dzia∏ania Klubu:

– Zaj´cia edukacyjno-informacyjne z zakresu poradnictwa samopomoco-
wego (tworzenie grup wsparcia) ,

– Szkolenia z przedsi´biorczoÊci, w tym spó∏dzielczoÊci socjalnej,

– Organizacja dla kobiet kursu „Opiekunka dzieci´ca”
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Uczestnictwo w zaj´ciach Klubu Integracji Spo∏ecznej w Stalowej Woli
oparte jest na zbudowaniu procedur opracowywania indywidualnych pla-
nów rozwoju, uwzgl´dniajàcych preferencje zawodowe i spo∏eczne. Klu-
bowiczom udzielana jest w trakcie uczestnictwa w zaj´ciach w Klubie
pomoc zwiàzana z organizacjà opieki nad ich dzieçmi.

IV. CENTRUM WOLONTARIATU W S¸UPSKU 
(WOJ. POMORSKIE)

1. Partnerzy wspó∏pracujàcy z Klubem:
Urzàd Miasta S∏upsk, PUP S∏upsk, MOPR S∏upsk, Towarzystwo Pomocy
im. Âw. Brata Alberta, Zak∏ad Karny w Ustce, Klub Abstynenta „Krokus”,
lokalni pracodawcy.

2. Infrastruktura Klubu:
To w∏asne pomieszczenia, otrzymane od Urz´du Miasta S∏upsk na potrze-
by Klubu oraz pomieszczenia i urzàdzenia techniczne lokalnych partnerów.

3. Kadra Klubu:
Wolontariusze Centrum Wolontariatu w S∏upsku, specjaliÊci MOPS, PUP
oraz pracownicy socjalni Towarzystwa Pomocy im. Âw. Brata Alberta.

4. Przyk∏ady dzia∏ania Klubu:

– Zaj´cia promocyjne na terenie Zak∏adu Karnego w Ustce,

-– Wspó∏praca z osobami bezdomnymi w zakresie namawiania do aktywne-
go skorzystania z indywidualnych programów wychodzenia z bezdomnoÊci,

– Nawiàzanie wspó∏pracy z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia
us∏ug Klubu oraz jego pomocowej roli w rozwiàzywaniu indywidual-
nych, trudnych ˝yciowo sytuacji,

– Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Klubu przez samych
uczestników

Uczestnictwo w zaj´ciach Klubu Integracji Spo∏ecznej w S∏upsku b´dzie opie-
ra∏o si´ o indywidualne programy wolontarystyczne i zatrudnienia socjalnego.

V. TOWARZYSTWO POMOCY „DAJMY SZANS¢” W ELBLÑGU
(WOJ. WARMI¡SKO-MAZURSKIE)

1. Partnerzy wspó∏pracujàcy z Klubem:
Urzàd Miejski w Elblàgu, w tym: Wydzia∏ Lokalowy, Centrum Integracji
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Zawodowej w Elblàgu, MOPS, Centrum Pracy i Pomocy w Elblàgu, PUP
Elblàg, OHP w Elblàgu, Ogólnopolskie Porozumienie Osób i Organizacji
Pomagajàcych Ofiarom Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”, Komen-
da Policji w Elblàgu.

2. Infrastruktura Klubu:
To w∏asne pomieszczenia oraz u˝yczane przez partnerów projektu, g∏ów-
nie z uwagi na stopieƒ wyposa˝enia technicznego.

3. Kadra Klubu:
Wolontariusze Towarzystwa oraz pracownicy socjalni MOPS w Elblàgu,
specjaliÊci i doradcy zawodowi PUP, oraz pracownicy wspó∏pracujàcych,
instytucjonalnych partnerów.

4. Przyk∏ady dzia∏ania Klubu:

– Zaj´cia promocyjne w Êrodowisku bezrobotnych kobiet, samotnych
matek oraz rodzin b´dàcych w bardzo trudnej sytuacji,

– Zaj´cia motywacyjne, przywracajàce poczucie w∏asnej roli i godnoÊci
prze∏amujàce bariery w powrocie do aktywnego ˝ycia zawodowego,

– Stworzenie dla pierwszej grupy uczestniczàcych w zaj´ciach kobiety indy-
widualnych programów zatrudnienia socjalnego – kontraktów socjal-
nych,

– Skierowanie z grupy 30 kobiet, pierwszych 10 osób do pracy u lokalnych
pracodawców przy pomocy urz´du pracy, w tym Przedsi´biorstwa Zieleni
Miejskiej w Elblàgu,

– Stworzenie sta∏ego punktu informacyjnego dla kobiet d∏ugotrwale bez-
robotnych oraz konsultacyjno-informacyjnego w zakresie porad peda-
gogicznych, psychologicznych zwiàzanych z wychowywaniem dzieci.

Du˝e zainteresowanie rozpocz´tà dzia∏alnoÊcià Klubu spowodowa∏o
koniecznoÊç grupowania uczestniczek zaj´ç na kolejne turnusy, co zosta-
∏o powierzone pracownikom MOPS Elblàg.

VI. STOWARZYSZENIE WSPÓ¸PRACY KOBIET „NEEW – POLSKA”
W GDA¡SKU (WOJ. POMORSKIE)

1. Partnerzy wspó∏pracujàcy z Klubem:
MOPS Gdaƒsk, Agencja Promocji Zawodowej Kobiet w Gdaƒsku,
Oddzia∏ Gdaƒski Demokratycznej Unii Kobiet.

53

Zatrudnienie_socjalne KIS  25.10.2005  09:41  Page 53



2. Infrastruktura Klubu:
To w∏asne pomieszczenia oraz u˝yczane przez partnerów projektu.

3. Kadra Klubu:
Wolontariusze Stowarzyszenia, pracownicy socjalni MOPS w Gdaƒsku
oraz partnerzy, w tym: doradcy zawodowi PUP,

4. Przyk∏ady dzia∏ania Klubu:

– Zaj´cia promocyjne w Êrodowisku bezrobotnych kobiet, samotnych
matek oraz rodzin b´dàcych w bardzo trudnej ekonomicznie sytuacji,
szczególnie zagro˝onych utratà mieszkaƒ,

– Zaj´cia motywacyjne, przywracajàce poczucie w∏asnej roli i godnoÊci,
prze∏amujàce bariery w powrocie do aktywnego ˝ycia zawodowego,
g∏ównie wÊród kobiet rozwiedzionych

– Stworzenie w Klubie pierwszych grup samopomocowych i wsparcia,
szczególnie w pierwszym okresie po utracie ˝yciowych partnerów, two-
rzenia programu „Fazy i etapy procesu rozstawania si´”,

– Stworzenie zalà˝ka organizacyjnego dla przysz∏ego oÊrodka dla maltre-
towanych kobiet, zamieszka∏ych na terenie Gdaƒska,

B´dà prowadzone dzia∏ania do wprowadzania indywidualnych programów zatrud-
nienia socjalnego i poprawy sytuacji samotnych matek oraz rozwiedzionych kobiet.

VII. MIEJSKI OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ W KRAKOWIE
(WOJ. MA¸OPOLSKIE)

1. Partnerzy wspó∏pracujàcy z Klubem:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Ko∏o Naukowe Prewencji Socjalnej
Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Grodzki
Urzàd Pracy w Krakowie, Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, Zwià-
zek Powiatów Polskich, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, ChrzeÊcijaƒskie
Stowarzyszenie Osób Niepe∏nosprawnych Ich Rodzin i Przyjació∏ „Ognisko”.

2. Infrastruktura Klubu:
Pomieszczenia w budynku Rady Dzielnicy XV Miasta Krakowa, posiadajà instala-
cje techniczne w tym: ∏àcza internetowe oraz u˝yczane przez partnerów projektu.

3. Kadra Klubu:
Pracownicy socjalni MOPS w Krakowie oraz partnerzy.
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4. Przyk∏ady dzia∏ania Klubu:

– Sesja rozmów kwalifikacyjnych przy udziale specjalistów z psychologii,
doradztwa zawodowego oraz prawników, potwierdzenie uczestnictwa
w zaj´ciach Klubu przez poszczególne osoby by∏o warunkiem uwzgl´d-
nienia tych osób w programie robót publicznych „Bezpieczny Wa∏”,

– Uruchomienie punktu porad pedagogiczno-prawnych dla rodziców
z problemami wychowawczymi swoich dzieci,

– Przygotowanie projektu pod nazwà: Krakowska Inicjatywa na rzecz
Gospodarki Spo∏ecznej – Cogito”, której celem jest pilota˝owe wpro-
wadzenie na rynek pracy osób d∏ugotrwale bezrobotnych z zaburzenia-
mi psychicznymi powsta∏ymi na tle braku zatrudnienia,

Realizacja ostatniej inicjatywy uzale˝nione jest od pozyskania Êrodków
finansowych. W przypadku braku takowych b´dà prowadzone dalej dzia-
∏ania typowe dla Klubu Integracji Spo∏ecznej.

VIII. MIEJSKI OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ W BARTOSZYCACH
(WOJ. WARMI¡SKO-MAZURSKIE)

1. Partnerzy wspó∏pracujàcy z Klubem:
PUP Bartoszyce, Urzàd Miasta w Bartoszycach, Dom Dziennego Pobytu,
Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Integracji Osób Niepe∏no-
sprawnych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

2. Infrastruktura Klubu:
Pomieszczenia w budynku MOPS oraz partnerów.

3. Kadra Klubu:
Pracownicy socjalni MOPS w Bartoszycach oraz partnerzy.

4. Przyk∏ady dzia∏ania Klubu:

– Opracowanie indywidualnych programów uczestnictwa w zaj´ciach Klubu,
jako elementu indywidualnych programów zatrudnienia socjalnych,

– Zorganizowanie zaj´ç w Klubie wspólnych z osobami niepe∏nosprawnymi,

– Zorganizowanie cyklu edukacyjno-informatcyjnego o regionie, instytucjach
pomocowych do których mo˝na si´ zwracaç w sytuacjach kryzysowych,

– Warsztaty zawodowe, w tym: z r´kodzie∏a artystycznego w kontekÊcie
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zainteresowania uczestników tematykà spó∏dzielni socjalnych, a wi´c
podmiotów które mogà zak∏adaç klubowicze,

– Uruchomienie zaj´ç rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla wszystkich klu-
bowiczów oraz ich dzieci, bez wyró˝niania osób niepe∏nosprawnych,

– Przygotowanie procedur potwierdzajàcych przed Urz´dem Pracy ukoƒ-
czenie zaj´ç w Klubie, jako dodatkowego dokumentu umo˝liwiajàcego
uwzgl´dnienie nabytych kwalifikacji w ofertach pracy.

W Klubie przygotowywanie projektów takich jak na przyk∏ad: Poprzez
sztuk´ do partnerstwa transgranicznego – integracyjne warsztaty artetera-
peutyczne – Bartoszyce 2005”, „Równe szanse i równy dost´p – 2005” do
finansowania ze Êrodków samorzàdu wojewódzkiego oraz ogólnopolskich
konkursach powierzane zostaje uczestnikom zaj´ç, tworzàcym zespo∏y
projektowe.

IX. OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ W KOSTRZYNIU NAD ODRÑ
(WOJ. LUBUSKIE)

1. Partnerzy wspó∏pracujàcy z Klubem:
PUP Gorzów Wlkp. , Mobilne Centrum Informacji w Gorzowie Wlkp. ,
Zielonogórski Policyjny Klub Sportowy „Gwardia”, Wydzia∏ Psychologii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Planowania
Kariery zawodowej w Gorzowie Wlkp. Partnerzy medialni: Tygodnik
Kostrzyƒski, Przeglàd kostrzyƒski, Tygodnik Kostrzyƒ-Slubice.

2. Infrastruktura Klubu:
Wydzielona jest w OPS w Kostrzyniu nad Odrà. Pomieszczenia w budyn-
ku OPS, lecz z oddzielnym wyposa˝eniem technicznym do prowadzenia
zaj´ç w Klubie.

3. Kadra Klubu:
Pracownicy socjalni OPS w Kostrzyniu nad Odrà oraz specjaliÊci
zewn´trzni w zale˝noÊci od potrzeb uczestników zaj´ç w Klubie.

4. Przyk∏ady dzia∏ania Klubu:

– Opracowanie indywidualnych ankiet w zakresie zainteresowaƒ przy-
sz∏ych klubowiczów,

– Stworzono indywidualne i grupowe harmonogramy zaj´ç klubowiczów,
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– Zorganizowano dla klubowiczów zaj´cia, w których sami si´ poznajà,
wymieniajà poglàdy i starajà si´ wypracowaç wspólnie program zatrud-
nienia socjalnego,

– Zaj´cia rehabilitacyjne i sportowe odbywajà si´ wspólnie z dzieçmi
uczestników zaj´ç w Klubie,

– W dalszej perspektywie przewiduje si´ cykl zaj´ç edukacyjnych poÊwi´-
conych tworzeniu spó∏dzielni socjalnych, w∏asnych przedsi´biorstw
i firm,

– Dla dzieci klubowiczów zorganizowano jeden, goràcy posi∏ek dzienny,
op∏acony przez OPS.

Poprzez w∏àczenie si´ lokalnej prasy w kampani´ promocyjnà zaczyna si´
zwi´kszaç zainteresowanie okolicznych samorzàdów gmin uruchomie-
niem tego typu placówek.
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PRZYDATNE STRONY
INTERNETOWE:

Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej:
http://www.mps.gov.pl
http://www.pozytek.ngo.pl

Ministerstwo Gospodarki i Pracy:
http://www.mgpips.gov.pl

Zatrudnienie Socjalne – finansowanie m. in. KIS:
http://www. zporr.mgpips.gov.pl
http://www. funduszestrukturalne.gov.pl
htttp://www.efs.gov.pl

Portal Pomocy Spo∏ecznej:
http://www.ops.pl

Portale organizacji pozarzàdowych:
http://barka.org.pl
http://www.nonprofit.alpha.pl
http://www.ngo.pl
http://www.fs.ngo.pl
http://www.wolontariat.ngo.pl

Dyrekcja Generalna Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisji Europejskiej:
http://www.psi.proinfo.pl

Poradniki:
http://www.twoja-firma.pl
http://www.nettax.com.pl
http://www.poradaprawna.pl
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CIS Olsztyn
Al. Wojska Polskiego 33,
10-228 Olsztyn,
tel: (0-89) 526-16-50

CIS Ostróda
ul. Sienkiewicza 15,
14-100 Ostróda,
tel: (0-89) 642-18-58

CIS Braniewo
ul. KoÊciuszki 10,
14-500 Braniewo,
tel (0-55) 644-45-45

CIS „CISTOR”
ul. Mickieiwcza 130 a,
87-100 Toruƒ
tel: (056) 654-92-79

CIS Barcin
ul. Dworcowa 12,
88-190 Barcin
tel: (0-52) 383-69-75

CIS Nowa WieÊ Wielka
ul. Aleja Pokoju 12,
86-060 Nowa WieÊ Wielka
tel: 0 600-39-04-94

CIS w Szumi∏owie
PL. Tow. Jaszczurczego 9,
87-220 Radzyƒ Che∏miƒski
tel: (0-56) 688-60-01 w. 38

CIS Bystrzya K∏odzka
ul. 1 Maja,
57-500 Bystrzyca K∏odzka
tel: (0-74) 811-40-43

CIS Wroc∏aw
ul. Strzegomska 49,
53-611 Wroc∏aw

CIS Gorzów Wielkopolski
ul. Teatralna 26,
66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (0-95) 720-50-33

CIS Zielona Góra
ul. Staszica 4,
65-174 Zielona Góra
tel: (0-68) 324-15-86

CIS Drezdenko
ul. Warszawska 4,
66-530 Drezdenko
tel: (0-95) 762-00-63

CIS Siedlce
ul. Âwirskiego 57,
08-110 Siedlce
tel: (025) 631-09-55

CIS Byczyna
Polanowice 94,
46-220 Byczyna
Tel: (0-77) 414-46-21
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CIS Strzelce Opolskie
ul Budowlanych 6,
47-100 Strzelce Opolskie
Tel: (0-77) 463-91-32

CIS w Bytowie
ul. Mi∏a 26,
77-100 Bytów
tel: (0-59) 822-86-56, 822-26-16

CIS Chudobczyce
Chudobczyce 17,
64-423 Lubosz
tel: (0-61) 291-17-41

CIS w Poznaniu
ul. Âw. Wincentego
61- 669 Poznaƒ
tel: (0-61) 877-22-65

CIS Cz´stochowa
ul. ˚ytnia 15,
42-200 Cz´stochowa
tel: (0-34) 368-38-59

CIS Miko∏ów
ul. Kolejowa 2,
43-190 Miko∏ów
tel: (0-32) 323-84-00

CIS ¸azy
ul. Brzozowa 19,
42-450 ¸azy
tel: (0-32) 672-90-97

CIS Kielce
ul. Weso∏a 54,
25-013 Kielce
tel: (0-41) 346-01-06

CIS Staszów
ul. Armii Krajowej 10,
28-200 Staszów

CIS Ostrowiec Âwi´tokrzyski
ul. Os. S∏oneczne 5a,
27-400 Ostrowiec Âwi´tokrzyski

CIS „Integro” w Lublinie
Ul. RadoÊci 8
20-530 Lublin
tel. Kom. 605 553 307
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KIS w Poznaniu
ul. Bydgoska 6/7
61-123 Poznaƒ

KIS w Kaliszu
ul. Graniczna 1
62-800 Kalisz
e-mail: mops.kalisz@neostrada.pl
tel: (0-62) 768-57-55

KISw K∏ecku
ul. Gnieênieƒska 8
62-270 K∏ecko
tel: (0-61) 427-00-64
e-mail: ohpklecko@interia.pl

KIS w Ma∏ym P∏ocku
ul. J. Kochanowskiego 15
18-516 Ma∏y P∏ock
tel: (0-86) 279-13-12

KIS w K´trzynie
ul. KoÊciuszki 2
(0-89) 751-41-66
e-mail: niebij@op.pl

KIS w Dobrym MieÊcie
ul. Olsztyƒska 3
11-040 Dobre Miasto
tel: (0-89) 616-12-70

KIS w Elblàgu
ul. Komeƒskiego 42
82-300 Elblàg
tel: (0-55) 642-98-98

KIS w Pieckach
Pl. 1 Maja 6
11-710 Piecki
tel: (0-89) 742-22-78

KIS w Elblàgu
ul. Nowodworska 49
82-300 Elblàg
tel: (0-55) 232-42-60

KIS w Bartoszycach
ul. Pieni´˝nego 10A
11-200 Bartoszyce
e-mail: 
mops_bartoszyce@poczta. onet. pl
tel: (0-89) 762-50-30

KIS w Katowicach
ul. Warszawska 2 p III
40-006 Katowice
tel: (0-32) 253-80-21

KIS „REDA” w Jaworznie
ul. Szczakowskiej 44
43-605 Jaworzno
e-mail: mtosza@betlejem.jaw.pl
tel: 501-428-577

KIS w Gorzowie Wlkp.
ul. Stra˝acka 66
66-400 Gorzów. Wlkp
tel: (0-95) 723-97-47
e-mail: dba_gorzow@o2. p
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KIS w Kostrzyniu
ul. Niepodleg∏oÊci 17
66-470 Kostrzyn nad Odrà
tel: (0-95) 752-30-33

KIS w Cekcyniu
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
e-mail: gops-cekcyn@wp.pl
tel: (0-52) 33-47-569

KIS w Bydgoszczy
ul. Kleeberga 2
85-791 Bydgoszcz
tel: 346-31-90
e-mail: fundacja@wiatrak.lo.pl

KIS w Bukowcu
ul. Dr. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

KIS w Krakowie
ul. Józefiƒska 14
30-529 Kraków
tel: (0-12) 676-15-84

KIS w Chrzanowie
al. Henryka 2/4
32-500 Chrzanów
tel: (0-32) 62-337-08

KIS w K´tach
ul. Sobieskiego 41
32-650 K´ty
e-mail: gopskety@tlen.pl
tel: 33 845 28 70

KIS w Kluczach
ul. Boles∏àwska 23
32-310 Klucze
tel: (0-32) 647-14-40
607 844 591

KIS w Markowej
ul. Markowa 15
37-120 Markowa
(0-17) 226-51-24

KIS w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel: (0-15) 842-50-97

KIS w Gdaƒsku
ul. Miszewskiego 17/201,
80-239 Gaƒsk,
e-mail: tarasiewicz@neww.org.pl
tel: (0-58) 344-97-50

KIS w Gdaƒsku
ul. Na∏kowskiej 40/16
80-286 Gdaƒsk
e-mail: sorp@wp. pl
tel: 0505-905-426

KIS w Tczewie
ul. Armii Krajowej 39
83-110 Tczew

tel: (0-58) 532-73-90
e-mail: mops_tczew@wp.pl

KIS w Wejherowie
ul. Nanicka 22
84-200 Wejherowo
Tel: (0-58) 672-41-70
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KIS w Wicku
84-352 Wicko 39
e-mail: bozenakruszynska@op.pl
ops.wicko@poczta. onet. pl
tel: (0-59) 8611-11-19
501 676 840

KIS w S∏upsku
ul. Sienkiewicza 7/23
76-200 S∏upsk
tel: (0-59) 840-13-70
mail: wolontariat@poczta.onet.pl

KIS we Wroc∏awiu
ul. Ofiar OÊwi´cimskich 17
50-069 Wroc∏aw
tel: (0-71) 341-71-44
e-mail: dukwroc@free.ngo.pl
tel: (0-71) 341-71-43, 343-47-29

KIS w Gliwicach
ul. Zwyci´stwa 27
44-100 Gliwice
e. mail: tpbagli@onet.pl
tel: 509 806 899

KIS w Szczekocinach
PL. Panny Marii 6
42-445 Szczekociny
e-mail: bab-kielce@caritas.pl
tel: (0-41) 344-46-72

KIS w Skar˝ysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 19
26-110 Skar˝ysko-Kamienna
tel: (0-41) 25-25-035

KIS w Che∏mie
ul. Wojs∏anicka 116
22-100 Che∏m
e-mail: moprchrlm.pop.pl

KIS w Drawnie
ul. KoÊcielna 3
73-220 Drawno
e-mail: slbdrawno@o2.pl
tel: (0-95) 768-20-08

KIS w Dolicach
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice
tel: (0-91) 564-01-29

KIS w ¸odzi
ul. Pilarskiego 12
90-231 ¸ódê
e-mail: jola.kaluzna@neostrada.pl
tel: 608 199 394

KIS w Radomiu
ul. Limanowskiego 134
26-600 Radom
e-mail: strategia@mops.radom.pl
tel: (0-48) 360-84-89

KIS w Strzelacach Opolskich
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
tel: (0-77) 463-83-77
e-mail: barkastrzelec@interia.pl
tel: (0-77) 463-08-82
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