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Szanowni Paƒstwo,
Nowe koncepcje dotyczàce aktywnej polityki spo∏ecznej, lansowane w krajach 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´biorczoÊci, zwanej równie˝ ekonomià spo∏ecznà mo˝na odnaleêç organizacje spo∏eczne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje po˝ytku publicznego
a tak˝e spó∏dzielnie socjalne, które wszystkie razem tworzà sektor organizacji non-profit.
Ekonomia spo∏eczna b´dàc obszarem i formà aktywnoÊci, podejmowanà
w∏aÊnie przez organizacje trzeciego sektora jest, w przeciwieƒstwie do Polski, ju˝ bardzo popularna w krajach Unii Europejskiej. Ju˝ dzisiaj zaczynamy dostrzegaç, ˝e sama praca nie b´dzie stanowi∏a samoistnego problemu
dla polskiego spo∏eczeƒstwa. Natomiast jej brak oraz post´pujàcy proces
wykluczenia z rynku pracy, a z tym zwiàzane zjawisko marginalizacji spo∏ecznej, to problemy pozbawienia pe∏nego uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym
i gospodarczym kraju. Przy za∏o˝eniu mo˝liwoÊci powrotu do zatrudnienia
nale˝y liczyç si´ z towarzyszàcà jednak selekcjà i odrzucaniem z powodu
poziomu kwalifikacji i wykszta∏ceniem oraz uznawaniem pochodzenia ze sfer
uznanych za zagro˝one spo∏ecznie. Dlatego te˝, przydatnoÊç w ˝yciu spo∏eczno-gospodarczym kraju struktur powrotu do zatrudnienia i wydostawania si´
z obszarów patologii nie zmaleje wraz ze wzrostem gospodarczym.
W polskim dyskursie o polityce spo∏ecznej ekonomia spo∏eczna toruje
sobie dopiero drog´. Przyk∏adem na to jest wpisywanie si´ jej w rozwiàzania
legislacyjne mi´dzy innymi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach po˝ytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 13 czerwca 2003
roku o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zw∏aszcza w cz´Êci doty3
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czàcej spó∏dzielni socjalnych.
Dostrze˝enie zwiàzku pomi´dzy terapià oraz 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∏ecznymi z powodu: bezrobocia, bezdomnoÊci, uzale˝nieƒ, choroby psychicznej
czy te˝ z powodu czasowego odizolowania ich od spo∏eczeƒstwa na skutek
odbywania kary w zak∏adach karnych, bàdê w przypadku uchodêców, na skutek trudnoÊci w asymilowaniu si´ do nowych warunków.
Dostosowanie oferty pomocy, do potrzeb poszczególnych grup wymaga
przeprowadzenia g∏´bokiej diagnozy dysfunkcji, oceny mo˝liwoÊci oraz
oczywiÊcie znajomoÊci regulacji prawnych dotyczàcych zatrudnienia socjalnego.
Szanowni Paƒstwo,
uwzgl´dniajàc potrzeby licznych instytucji oraz organizacji pozarzàdowych, sygnalizujàcych aktywne w∏àczenie si´ w proces szeroko pojmowanej
przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej przygotowany zosta∏ poradnik, jako zbiór nie
tylko regulacji prawnych dotyczàcych zatrudnienia socjalnego ale równie˝
zbiór wskazówek w zakresie standardów us∏ug Êwiadczonych przez Centra
Integracji Spo∏eczne.
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”, w 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
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WPROWADZENIE

Z du˝à uwagà obserwujemy dynamik´ zmian jakie w ostatnich latach
dokona∏y si´ w sposobie postrzegania zjawiska wykluczenia spo∏ecznego
oraz poszukiwania skutecznych metod wspierania spo∏ecznej inkluzji.
Uchwalenie ustawy o zatrudnieniu socjalnym zosta∏o przyj´te z du˝à nadziejà przez Êrodowiska, które od lat ponoszà olbrzymi wysi∏ek organizowania
pomocy dla osób zagro˝onych marginalizacjà ˝ycia spo∏ecznego. D∏ugotrwa∏e bezrobocie stanowi jeden z wymiarów wykluczenia, gdy˝ dotyka ono
bezpoÊrednio klientów rynku pracy i jest jednà z najwa˝niejszych przyczyn
ich ubóstwa. Dlatego uznaç nale˝y, ˝e praca jest najlepszym sposobem
zabezpieczenia przed wykluczeniem spo∏ecznym, przy czym trzeba pami´taç, i˝ zatrudnienie samo w sobie nie rozwià˝e wszystkich problemów spo∏ecznych.
Oddajemy do ràk zainteresowanych publikacj´, która obok regulacji
prawnych zawiera szereg informacji o charakterze wskazówek, które b´dà
przydatne w procesie tworzenia Centrów Integracji Spo∏ecznej oraz realizowania us∏ug na rzecz reintegracji zawodowej i spo∏ecznej w odniesieniu do
lokalnych uwarunkowaƒ i zró˝nicowanych potrzeb. Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e
obecny stan prawny w problematyce tworzenia Centrów Integracji Spo∏ecznej pozostawia sporo miejsca do wype∏nienia, dalszego precyzowania zasad
i procedur. Stad te˝, ˝ywimy nadziej´, ˝e zainicjowanie pierwszej publikacji
na temat „Standardów us∏ug dla Centrów Integracji Spo∏ecznej” b´dzie
poszerzane i uzupe∏niane o dobre praktyki i wzorce. Podmioty, które uczestniczà obecnie w tworzeniu centrów powinny traktowaç ca∏à tà publikacj´
jako materia∏ otwarty, dlatego te˝ uwagi i sugestie b´dà przyjmowane jako
pozytywny wk∏ad tych instytucji w szeroko pojmowany proces dzia∏aƒ na
rzecz integracji spo∏ecznej i zawodowej.
Majàc obecnie pierwszà okazj´ podzi´kowania na szerszym forum za niezwyk∏à otwartoÊç oraz trud i cierpliwoÊç w przyjmowaniu uwag i sugestii
nadsy∏anych w trakcie opracowywania tego materia∏u, wyra˝amy to podzi´5
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kowanie pod adresem wszystkich pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblàgu, zaanga˝owanych w powstawanie
publikacji, ze szczególnymi s∏owami podzi´kowania dla Pani Gra˝yny Kietliƒskiej, Anny Skuziƒskiej oraz Wandy Stec a tak˝e dla Pana Wies∏awa R.
Dro˝d˝yƒskiego, Kierownika Zespo∏u Redakcyjnego.
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AKTY PRAWNE
USTAWA O ZATRUDNIENIU
SOCJALNYM

Dz. U.03.122.1143
2004-05-05
zm.
2004-06-01
zm.

Dz. U.04.69.624
Dz. U.04.99.1001

art.6
art.137

USTAWA
z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. z dnia 14 lipca 2003 r.)

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady zatrudnienia socjalnego.
2. Przepisy ustawy stosuje si´ w szczególnoÊci do:
bezdomnych realizujàcych indywidualny program wychodzenia z bezdomnoÊci, w rozumieniu przepisów o pomocy spo∏ecznej,
uzale˝nionych od alkoholu, po zakoƒczeniu programu psychoterapii
w zak∏adzie lecznictwa odwykowego,
uzale˝nionych od narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych, po
zakoƒczeniu programu terapeutycznego w zak∏adzie opieki zdrowotnej,
chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, pozostajàcych bez pracy przez okres co najmniej 24
miesi´cy,
zwalnianych z zak∏adów karnych, majàcych trudnoÊci w integracji ze
Êrodowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy spo∏ecznej,
uchodêców realizujàcych indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy spo∏ecznej, którzy podlegajà wykluczeniu spo7
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∏ecznemu i ze wzgl´du na swojà sytuacj´ ˝yciowà nie sà w stanie w∏asnym 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.
3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do osób wymienionych w ust. 2,
które majà prawo do:
1) zasi∏ku dla bezrobotnych;
2) zasi∏ku przedemerytalnego;
3) Êwiadczenia przedemerytalnego;
4) renty socjalnej;
5) renty strukturalnej;
6) renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy;
7) emerytury.
4. Zadania okreÊlone w ustawie realizowane sà poprzez zatrudnienie socjalne,
przez co nale˝y rozumieç zapewnianie osobom, o których mowa w ust. 2, mo˝liwoÊci uczestnictwa w zaj´ciach prowadzonych przez centra integracji spo∏ecznej, kluby
integracji spo∏ecznej i zatrudnienia wspieranego, o którym mowa w art. 2 pkt 8.
Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) dotacji – oznacza to dotacj´ w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr
45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) ;
2) organizacjach pozarzàdowych – oznacza to organizacje pozarzàdowe
w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie dzia∏ajàce na rzecz osób, o których mowa w art. 1;
3) przeci´tnym wynagrodzeniu – oznacza to przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nast´pnego miesiàca po og∏oszeniu przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”;
4) reintegracji spo∏ecznej – oznacza to dzia∏ania, w tym równie˝ o charakterze samopomocowym, majàce na celu odbudowanie 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;
5) reintegracji zawodowej – oznacza to dzia∏ania majàce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczàcej w zaj´ciach w centrum
8
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integracji spo∏ecznej i klubie integracji spo∏ecznej zdolnoÊci do samodzielnego Êwiadczenia pracy na rynku pracy;
Êwiadczeniu integracyjnym – oznacza to Êwiadczenie pieni´˝ne wyp∏acane uczestnikowi centrum integracji spo∏ecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego;
uczestniku – oznacza to osob´ uczestniczàcà w zaj´ciach w centrum
integracji spo∏ecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia
socjalnego;
zatrudnieniu wspieranym – oznacza to udzielanie pomocy osobie,
o której mowa w art. 1, w podj´ciu pracy na podstawie stosunku pracy
lub podj´ciu dzia∏alnoÊci gospodarczej;
zasi∏ku dla bezrobotnych – oznacza to zasi∏ek dla bezrobotnych w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 i Nr 90, poz. 844).

Rozdzia∏ 2
Zasady tworzenia centrum integracji spo∏ecznej
Art. 3. 1. Centrum integracji spo∏ecznej, zwane dalej „Centrum”, jest
jednostkà organizacyjnà realizujàcà reintegracj´ zawodowà i spo∏ecznà
przez nast´pujàce us∏ugi:
1) kszta∏cenie umiej´tnoÊci pozwalajàcych na pe∏nienie ról spo∏ecznych
i osiàganie pozycji spo∏ecznych dost´pnych osobom niepodlegajàcym
wykluczeniu spo∏ecznemu;
2) nabywanie umiej´tnoÊci zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,
przekwalifikowanie lub podwy˝szanie kwalifikacji zawodowych;
3) nauk´ planowania ˝ycia i zaspokajania potrzeb w∏asnym staraniem,
zw∏aszcza przez mo˝liwoÊç osiàgni´cia w∏asnych dochodów przez
zatrudnienie lub dzia∏alnoÊç gospodarczà;
4) uczenie umiej´tnoÊci racjonalnego gospodarowania posiadanymi Êrodkami pieni´˝nymi.
2. Centrum, na zasadach okreÊlonych w ustawie, mo˝e byç tworzone
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i organizacj´ pozarzàdowà,
zwane dalej „instytucjami tworzàcymi”.
3. Centrum utworzone przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta dzia∏a w formie gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
4. Centrum utworzone przez organizacj´ pozarzàdowà dzia∏a w formie
jednostki wyodr´bnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniajàcy
9
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nale˝ytà identyfikacj´ pod wzgl´dem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umo˝liwiajàcym okreÊlenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzgl´dnieniem przepisów o rachunkowoÊci.
Art. 4. 1. Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworzàca
sk∏ada do wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ Centrum.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç:
1) nazw´ instytucji tworzàcej Centrum;
2) informacj´ o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpocz´cia dzia∏alnoÊci;
3) przewidywanà liczb´ uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy
uczestników Centrum b´dzie Êwiadczyç us∏ugi;
4) planowany rodzaj dzia∏alnoÊci wytwórczej, handlowej lub us∏ugowej;
5) program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej;
6) przewidywanà liczb´ pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
7) dane o organizacji i systemie zaj´ç w Centrum;
8) dane o zak∏adanych efektach dzia∏ania Centrum, w tym planowanà
liczb´ osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwy˝szenia kwalifikacji, planowanà liczb´ osób, którym uczestniczenie
w zaj´ciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogà
w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach
prawa pracy lub w podj´ciu dzia∏alnoÊci gospodarczej, planowanà liczb´ osób usamodzielnionych ekonomicznie;
9) dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów dzia∏alnoÊci Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i spo∏ecznej;
10) dane o wysokoÊci zasobów w∏asnych instytucji tworzàcej poniesionych
na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a tak˝e o przewidywanym udziale w∏asnym w finansowaniu dzia∏alnoÊci Centrum;
11) dane o innych êród∏ach finansowania dzia∏alnoÊci Centrum, w tym ze
Êrodków okreÊlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiàzywania problemów uzale˝nieƒ oraz przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu;
12) projekt regulaminu Centrum.
Art. 5. 1. Status Centrum przyznaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, po zaopiniowaniu przez marsza∏ka województwa wniosku, o którym
mowa w art. 4, sk∏adanego w terminie 30 kwietnia i 30 wrzeÊnia danego roku.
2. Status Centrum nadaje si´ na okres 3 lat.
10
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3. W post´powaniu administracyjnym dotyczàcym wydawania decyzji
o nadaniu lub utracie statusu Centrum organem wy˝szego stopnia jest minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
4. Centrum jest obowiàzane:
1) informowaç wojewod´ o ka˝dej zmianie danych zawartych we wniosku,
o którym mowa w art. 4, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany;
2) przedstawiaç corocznie, nie póêniej ni˝ do dnia 31 marca, wojewodzie,
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta udzielajàcym dotacji Centrum i instytucji tworzàcej sprawozdanie zawierajàce rozliczenie dotacji za
rok poprzedni oraz sprawozdanie z dzia∏alnoÊci i efektów reintegracji zawodowej i spo∏ecznej, a tak˝e preliminarz wydatków i przychodów na rok bie˝àcy.
5. Wojewoda prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, którym
nada∏ status Centrum, o którym mowa w ust. 1. Nadanie statusu jest równoznaczne z wpisem do rejestru.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 pkt
2, zawierajàcy dane dotyczàce:
1) liczby uczestników i pracowników w okresie sprawozdawczym,
2) liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie,
3) liczby uczestników przyuczonych do zawodu oraz uczestników, którzy
zmienili lub podwy˝szyli kwalifikacje,
4) wykonania planu finansowego za rok poprzedni z uwzgl´dnieniem
przyznanych dotacji,
5) projektu planu finansowego na dany rok, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia elementów sprawozdawczych.
Art. 6. 1. W przypadku nierealizowania przez Centrum za∏o˝eƒ przyj´tych we wniosku, o którym mowa w art. 4, w stopniu uniemo˝liwiajàcym
wykonywanie us∏ug okreÊlonych w art. 3 lub w razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci rozliczeƒ finansowych przewidzianych ustawà, majàcych wp∏yw na
wynik finansowy, wojewoda wydaje decyzj´ o utracie statusu Centrum
z urz´du lub na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta udzielajàcych dotacji Centrum lub instytucji tworzàcej Centrum.
2. W przypadku likwidacji instytucji tworzàcej Centrum wojewoda
wydaje decyzj´ o utracie statusu Centrum, z zastrze˝eniem ust. 4.
3. W przypadku wydania decyzji o utracie statusu Centrum niewykorzystane Êrodki finansowe pochodzàce z dotacji podlegajà zwrotowi do jednostek, które
udzieli∏y dotacji, w wysokoÊci proporcjonalnej do wysokoÊci udzielonej dotacji.
11
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4. W przypadku gdy instytucja tworzàca, b´dàca organizacjà pozarzàdowà, ulega likwidacji, prawa i obowiàzki tej instytucji mo˝e przejàç gmina
w∏aÊciwa ze wzgl´du na siedzib´ Centrum. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 7. 1. Utworzenie Centrum jest finansowane:
1) w przypadku Centrum tworzonego przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta – na zasadach okreÊlonych w przepisach o finansach publicznych;
2) w przypadku Centrum tworzonego przez organizacj´ pozarzàdowà z:
a) zasobów instytucji tworzàcej pochodzàcych ze zbiórek, darowizn lub
innych êróde∏,
b) (uchylona),
c) dotacji na pierwsze wyposa˝enie pochodzàcej z dochodów w∏asnych
gminy przeznaczonych na realizacj´ gminnego programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych,
d) innych dochodów w∏asnych gminy ni˝ okreÊlone w lit. c.
2. Utworzenie Centrum mo˝e byç finansowane z dotacji na pierwsze
wyposa˝enie pochodzàcej z dochodów w∏asnych samorzàdu województwa
przeznaczonych na realizacj´ wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych, na zasadach porozumienia, o którym
mowa w art. 8 ust. 1.
Art. 8. 1. Marsza∏ek województwa, na zasadach okreÊlonych w porozumieniu zawartym z instytucjà tworzàcà, mo˝e przyznaç Centrum dotacj´ na
pierwsze wyposa˝enie oraz dotacj´ na dzia∏alnoÊç przez okres pierwszych 3
miesi´cy ze Êrodków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. b.
2. Dotacja na pierwsze wyposa˝enie, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
przeznaczona na:
1) przystosowanie do potrzeb uczestników zaj´ç w Centrum pomieszczeƒ
przeznaczonych na reintegracj´ zawodowà i spo∏ecznà;
2) wyposa˝enie pomieszczeƒ oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym
zakup maszyn i urzàdzeƒ niezb´dnych do prowadzenia dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 9;
3) zakup surowców, materia∏ów i narz´dzi niezb´dnych do rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci.
3. WysokoÊç dotacji na dzia∏alnoÊç Centrum przez okres pierwszych 3
miesi´cy jest równa kwocie ustalonej jako iloczyn 50% kwoty zasi∏ku dla
bezrobotnych, obowiàzujàcej w dniu zawarcia porozumienia, o którym
mowa w ust. 1, oraz liczby uczestników zaj´ç reintegracji zawodowej i spo∏ecznej
12
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prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum zatrudnionych na
okres nie krótszy ni˝ rok, wed∏ug stanu na koniec ka˝dego miesiàca.
4. Dotacj´ na pierwsze wyposa˝enie przekazuje si´ Centrum w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
5. Dotacj´ na dzia∏alnoÊç przez okres pierwszych 3 miesi´cy przekazuje si´ Centrum w trzech ratach miesi´cznych w terminie do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, za który zosta∏a przyznana dotacja.
Rozdzia∏ 3
Zasady dzia∏alnoÊci centrum integracji spo∏ecznej
Art. 9. 1. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, mo˝e prowadziç
dzia∏alnoÊç wytwórczà, handlowà lub us∏ugowà oraz dzia∏alnoÊç wytwórczà
w rolnictwie, z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci polegajàcej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemys∏u paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak˝e pozosta∏ych wyrobów alkoholowych o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 0,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo
z udzia∏em tych metali.
2. Dzia∏alnoÊç wytwórcza, handlowa i us∏ugowa, o której mowa w ust.
1, nie stanowi dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Art. 10. 1. Dzia∏alnoÊç Centrum jest finansowana z:
1) dotacji pochodzàcej z dochodów w∏asnych gminy, przeznaczonych na
realizacj´ gminnego programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych;
2) dochodów uzyskiwanych z dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 9;
3) Êrodków z Unii Europejskiej.
2. W przypadku Centrum utworzonego przez organizacj´ pozarzàdowà
dzia∏alnoÊç Centrum mo˝e byç ponadto finansowana z:
1) zasobów instytucji tworzàcej pochodzàcych ze zbiórek, darowizn lub
innych êróde∏;
2) innych dochodów w∏asnych gminy ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 1.
3. (uchylony) .
4. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucjà tworzàcà jest organizacja pozarzàdowa, jest ustalana jako iloczyn
kwoty okreÊlonej uchwa∏à rady gminy oraz liczby uczestników zaj´ç reintegracji zawodowej i spo∏ecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, wed∏ug stanu na koniec miesiàca, i wyp∏acana co miesiàc,
przez okres dzia∏alnoÊci Centrum, w terminie do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, za który zosta∏a przyznana dotacja.
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5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucjà tworzàcà jest wójt, burmistrz i prezydent miasta, jest ustalana jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i spo∏ecznej w przeliczeniu na
jednego uczestnika oraz liczby uczestników zaj´ç reintegracji zawodowej
i spo∏ecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, nie
wi´cej jednak ni˝ 90% ogólnych kosztów dzia∏alnoÊci Centrum, i okreÊlana
corocznie przez rad´ gminy.
6. Ârodki finansowe na dzia∏alnoÊç Centrum sà przeznaczane na:
1) wyp∏at´ uczestnikom Centrum Êwiadczeƒ integracyjnych, o których mowa w art. 15;
2) zakup materia∏ów, energii, us∏ug niezb´dnych do dzia∏alnoÊci Centrum;
3) najem lokalu i remonty pomieszczeƒ u˝ytkowanych przez Centrum;
4) podatki op∏acane przez Centrum;
5) wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodzeƒ;
6) realizacj´ reintegracji zawodowej i spo∏ecznej oraz niezb´dnà obs∏ug´
dzia∏alnoÊci Centrum w tym zakresie;
7) szkolenia pracowników Centrum zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Centrum;
8) posi∏ki dla uczestników;
9) wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum;
10) inne wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Centrum.
7. Centrum mo˝e otrzymaç dofinansowanie ze Êrodków Funduszu
Pracy i Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych na
realizacj´ programów specjalnych zmierzajàcych do reintegracji zawodowej
i spo∏ecznej, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
Art. 11. 1. Pracownikami Centrum sà:
1) pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 9, oraz za obs∏ug´ finansowà Centrum;
2) prowadzàcy zaj´cia reintegracji zawodowej i spo∏ecznej;
3) pracownik socjalny;
4) instruktorzy zawodu;
5) osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b.
2. Kierownika Centrum zatrudnia instytucja tworzàca Centrum.
3. Pracowników Centrum zatrudnia kierownik Centrum, z tym ˝e na
jednego pracownika prowadzàcego bezpoÊrednio zaj´cia z uczestnikami nie
powinno przypadaç wi´cej ni˝ 5 uczestników. Warunek ten nie dotyczy osób,
o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b.
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Rozdzia∏ 4
Zasady kierowania do centrum integracji spo∏ecznej
Art. 12. 1. Osoba, o której mowa w art. 1, mo˝e, na podstawie:
1) w∏asnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
2) wniosku zak∏adu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum
pomocy rodzinie, powiatowego urz´du pracy, oÊrodka pomocy spo∏ecznej, organizacji pozarzàdowej lub klubu integracji spo∏ecznej, za
zgodà tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego
– zostaç skierowana do uczestnictwa w zaj´ciach prowadzonych przez
Centrum, przez w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby
oÊrodek pomocy spo∏ecznej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego oÊrodka pomocy spo∏ecznej w∏aÊciwego dla miejsca
zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po
uprzednim przeprowadzeniu wywiadu Êrodowiskowego (rodzinnego) .
3. W przypadku osób uzale˝nionych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt
2 i 3, warunkiem przyj´cia do Centrum jest zakoƒczenie programu psychoterapii w zak∏adzie lecznictwa odwykowego lub programu terapeutycznego
w zak∏adzie opieki zdrowotnej.
4. Kierownik Centrum przyjmuje osob´ skierowanà do Centrum po
podpisaniu z nià indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, zwanego dalej „programem”, w uzgodnieniu z kierownikiem oÊrodka pomocy spo∏ecznej w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby.
5. Pierwszeƒstwo w skierowaniu do Centrum majà osoby zamieszka∏e
w gminach, na terenie których zosta∏o utworzone Centrum. Osoby zamieszka∏e w innych gminach mogà byç kierowane do Centrum:
1) w przypadku zawarcia porozumienia mi´dzy gminami o kierowaniu
osób do Centrum, okreÊlajàcego zasady finansowania kosztów uczestnictwa kierowanych tam osób;
2) w przypadku posiadania przez Centrum wolnych miejsc i sfinansowania
kosztów uczestnictwa osoby kierowanej przez gmin´.
Art. 13. 1. Program, o którym mowa w art. 12 ust. 4, opracowuje pracownik socjalny Centrum.
2. Program powinien okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) zakres i formy reintegracji zawodowej i spo∏ecznej;
2) rodzaje sprawnoÊci psychofizycznych niezb´dnych do podj´cia pracy
oraz metody ich çwiczenia;
3) osoby odpowiedzialne za realizacj´ programu.
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3. Program na wniosek ka˝dej ze stron mo˝e ulec zmianie.
4. Zaprzestanie realizacji programu nast´puje w przypadku:
1) stwierdzenia przez kierownika Centrum, ˝e nastàpi∏o uporczywe naruszanie
przez uczestnika postanowieƒ programu uniemo˝liwiajàce jego dalszà realizacj´;
2) trwa∏ego opuszczenia przez uczestnika zaj´ç w Centrum;
3) oÊwiadczenia uczestnika o odstàpieniu od realizacji programu.
5. Zakoƒczenie realizacji programu nast´puje w dniu, w którym uczestnik obj´ty programem podjà∏ zatrudnienie na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub podjà∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà, albo w dniu, w którym
up∏ynà∏ okres uczestnictwa w zaj´ciach w Centrum, o którym mowa w art. 15.
6. Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach okreÊlonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz
z innych Êwiadczeƒ okreÊlonych w niniejszej ustawie.
7. Zadania, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 3,
mogà byç realizowane tak˝e przez pracownika socjalnego zatrudnionego na
podstawie umowy o prac´ w organizacji pozarzàdowej, która uzyska zgod´ na
wykonywanie tych zadaƒ w∏aÊciwego dla siedziby tej organizacji wojewody.
Rozdzia∏ 5
Zasady uczestnictwa w centrum integracji spo∏ecznej
Art. 14. 1. Czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 6 godzin.
2. Kierownik Centrum jest obowiàzany zapewniç uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa, w tym Êrodki ochrony indywidualnej, szkolenie w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz przeprowadzenie odpowiednich badaƒ lekarskich.
3. Uczestnikom zaj´ç w Centrum przys∏uguje zaopatrzenie z tytu∏u
wypadku w trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawodowych powsta∏ych w szczególnych
okolicznoÊciach.
4. Uczestnikom zaj´ç w Centrum przys∏uguje nieodp∏atnie jeden posi∏ek dziennie w trakcie pobytu.
Art. 15. 1. Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiàc. W okresie próbnym uczestnik otrzymuje Êwiadczenie integracyjne w wysokoÊci 50% zasi∏ku
dla bezrobotnych.
2. Po pomyÊlnym zakoƒczeniu okresu próbnego, kierownik oÊrodka
pomocy spo∏ecznej, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestnika
do uczestnictwa w zaj´ciach w Centrum.
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3. Okres uczestnictwa w zaj´ciach w Centrum mo˝e trwaç do 11 miesi´cy. Je˝eli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzeb´ przed∏u˝enia okresu uczestnictwa w zaj´ciach w Centrum, kierownik Centrum, na
wniosek lub po zasi´gni´ciu opinii pracownika socjalnego Centrum, mo˝e
przed∏u˝yç okres uczestnictwa o kolejne 6 miesi´cy.
4. W okresie uczestnictwa w zaj´ciach w Centrum, o którym mowa
w ust. 3, na wniosek uczestnika kierownik Centrum przyznaje Êwiadczenie
integracyjne w wysokoÊci 80% zasi∏ku dla bezrobotnych.
5. Âwiadczenie integracyjne jest wyp∏acane przez Centrum w okresach
miesi´cznych z do∏u.
6. Âwiadczenie integracyjne za niepe∏ny miesiàc uczestnictwa ustala si´
dzielàc kwot´ Êwiadczenia przez 30 i mno˝àc przez liczb´ dni kalendarzowych przypadajàcych w okresie, za który Êwiadczenie to przys∏uguje.
7. Âwiadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za ka˝dy dzieƒ
nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci uczestnika na zaj´ciach w Centrum trwajàcej nie d∏u˝ej ni˝ 3 dni w miesiàcu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 3 dni w miesiàcu Êwiadczenie integracyjne za
dany miesiàc nie przys∏uguje.
8. Na wniosek kierownika Centrum, zawierajàcy kopi´ listy wyp∏aconych Êwiadczeƒ integracyjnych, starosta w∏aÊciwy dla siedziby Centrum
refunduje ze Êrodków Funduszu Pracy kwot´ wyp∏aconych w poprzednim
miesiàcu Êwiadczeƒ integracyjnych. Na wniosek kierownika Centrum starosta
mo˝e przekazaç Centrum zaliczk´ na wyp∏at´ Êwiadczeƒ integracyjnych.
Rozdzia∏ 6
Zatrudnienie wspierane
Art. 16. 1. Po zakoƒczeniu uczestnictwa w zaj´ciach w Centrum, a w uzasadnionych przypadkach tak˝e przed jego zakoƒczeniem, na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i uczestnika lub po uczestnictwie w klubie integracji spo∏ecznej na wniosek pracownika socjalnego lub uczestnika:
1) powiatowy urzàd pracy mo˝e skierowaç uczestnika do pracy:
a) u pracodawcy,
b) w Centrum;
2) uczestnicy mogà podjàç wspólnà dzia∏alnoÊç gospodarczà w formie
spó∏dzielni socjalnej, na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 16
wrzeÊnia 1982 r. – Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.
1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) .
2. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa si´ na
podstawie umowy zawartej mi´dzy starostà w∏aÊciwym dla siedziby Centrum
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a pracodawcà, w której pracodawca zobowiàzuje si´ do zatrudnienia skierowanego uczestnika, przez okres nie krótszy ni˝ 18 miesi´cy, a starosta do refundowania
pracodawcy cz´Êci wyp∏aconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych
12 miesi´cy, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej:
1) 80% zasi∏ku dla bezrobotnych wraz ze sk∏adkà na ubezpieczenia spo∏eczne, w pierwszych 3 miesiàcach;
2) 60% zasi∏ku dla bezrobotnych wraz ze sk∏adkà na ubezpieczenia spo∏eczne, w 3 kolejnych miesiàcach;
3) 40% zasi∏ku dla bezrobotnych wraz ze sk∏adkà na ubezpieczenia spo∏eczne, w nast´pnych 6 miesiàcach.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w przypadku skierowania
uczestnika Centrum do pracy w Centrum.
4. Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w podj´ciu dzia∏alnoÊci,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, mogà byç dofinansowane ze Êrodków Funduszu Pracy
do wysokoÊci 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub
doradztwa, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej jednak przeci´tnego wynagrodzenia.
5. Refundacja, o której mowa w ust. 2, jest finansowana ze Êrodków Funduszu Pracy na zasadach okreÊlonych dla prac interwencyjnych w przepisach
o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu.
6. W przypadku podj´cia dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przys∏ugujà uprawnienia, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
Art. 17. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie spó∏dzielczej umowy o prac´,
b´dàcych uprzednio uczestnikami Centrum, cz´Êç wynagrodzenia odpowiadajàca sk∏adce nale˝nej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz cz´Êç kosztów osobowych pracodawcy odpowiadajàca
sk∏adce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej mi´dzy starostà w∏aÊciwym dla siedziby
spó∏dzielni a spó∏dzielnià mo˝e podlegaç finansowaniu ze Êrodków Funduszu
Pracy przez okres 12 miesi´cy od dnia zatrudnienia.
2. Zwrotu op∏aconych sk∏adek, o których mowa w ust. 1, dokonuje starosta, w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spó∏dzielni, w terminie 30 dni od dnia jego z∏o˝enia.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz tryb
dokonywania zwrotu op∏aconych sk∏adek, uwzgl´dniajàcy rodzaj niezb´dnej
dokumentacji, jakà nale˝y do∏àczyç do wniosku.
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Rozdzia∏ 7
Kluby integracji spo∏ecznej
Art. 18. 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 organizujàce dzia∏ania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.
2. W klubach integracji spo∏ecznej mo˝na organizowaç i prowadziç
w szczególnoÊci:
1) programy zatrudnienia tymczasowego majàce na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas okreÊlony lub na czas wykonania okreÊlonej pracy,
w pe∏nym lub niepe∏nym wymiarze czasu pracy, u pracodawców, wykonywania us∏ug na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podj´cia zatrudnienia;
2) poradnictwo prawne;
3) dzia∏alnoÊç samopomocowà w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.
3. Uczestnictwo w klubach integracji spo∏ecznej jest dobrowolne.
Rozdzia∏ 8
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
oraz przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 19. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) leczenie, rehabilitacj´ i reintegracj´
osób uzale˝nionych od alkoholu, ”,
b) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:
„7) przeciwdzia∏anie przemocy w rodzinie. ”;
2) w art. 21 w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje pkt 10
w brzmieniu: „10) reintegracja – reintegracj´ zawodowà i spo∏ecznà
w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym. ”;
3) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Samorzàd województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i 2, w postaci wojewódzkiego programu
profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych stanowiàcego
19

Zatrudnienie_socjalne

07.07.2004

11:41

Page 20

cz´Êç wojewódzkiej strategii integracji i polityki spo∏ecznej.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Program, o którym mowa w ust. 1,
jest realizowany przez regionalny oÊrodek polityki spo∏ecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy spo∏ecznej, lub innà jednostk´
wskazanà w programie.
W celu realizacji programu zarzàd województwa mo˝e powo∏aç pe∏nomocnika.”;
4) w art. 41:
a) w ust. 1:
– zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Prowadzenie dzia∏aƒ zwiàzanych z profilaktykà i rozwiàzywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji spo∏ecznej osób uzale˝nionych od alkoholu nale˝y do
zadaƒ w∏asnych gmin. ”,
– pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) prowadzenie profilaktycznej dzia∏alnoÊci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiàzywania problemów alkoholowych i przeciwdzia∏ania narkomanii, w szczególnoÊci
dla dzieci i m∏odzie˝y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj´ç sportowych, a tak˝e dzia∏aƒ na rzecz do˝ywiania dzieci uczestniczàcych
w pozalekcyjnych programach opiekuƒczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, ”,
– pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:
„7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i finansowanie centrów integracji spo∏ecznej. ”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Realizacja zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych, stanowiàcego cz´Êç
strategii integracji i polityki spo∏ecznej, uchwalanego corocznie
przez rad´ gminy. Program jest realizowany przez oÊrodek pomocy
spo∏ecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy spo∏ecznej, lub
innà jednostk´ wskazanà w programie.
W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo˝e
powo∏aç pe∏nomocnika”.
Art. 20. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej
(Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 6 w ust. 1a w zdaniu pierwszym po wyrazach „przez osob´ bezrobotnà” dodaje si´ wyrazy „lub podj´cia leczenia odwykowego
w zak∏adzie lecznictwa odwykowego przez osob´ uzale˝nionà”;
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2) w art. 10 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do zadaƒ gminy nale˝y opracowanie i realizacja gminnej strategii
integracji i polityki spo∏ecznej obejmujàcej w szczególnoÊci programy
pomocy spo∏ecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, programu
profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych, narkomanii,
budownictwa socjalnego i edukacji publicznej. ”;
3) w art. 10a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) opracowanie i realizacja powiatowej strategii integracji i polityki spo∏ecznej obejmujàcej w szczególnoÊci programy pomocy spo∏ecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, wspierania osób
niepe∏nosprawnych, przeciwdzia∏ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy – po konsultacji z w∏aÊciwymi terytorialnie gminami”;
4) w art. 11b:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowywanie i realizacja wojewódzkiej strategii integracji i polityki spo∏ecznej obejmujàcej w szczególnoÊci programy pomocy spo∏ecznej, wyrównywania szans osób niepe∏nosprawnych i przeciwdzia∏ania ich wykluczeniu spo∏ecznemu oraz pomocy w realizacji zadaƒ na
rzecz zatrudniania osób niepe∏nosprawnych, profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych – po konsultacji z w∏aÊciwymi terytorialnie gminami i powiatami, ”,
b) w ust. 2 wyrazy „mo˝na powo∏aç” zast´puje si´ wyrazami „samorzàd
województwa powo∏uje”;
5) w art. 46 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. OÊrodek pomocy spo∏ecznej koordynuje realizacj´ strategii, o której mowa w art. 10 ust. 3. ”;
6) w art. 47a po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizacj´ strategii, o której mowa w art. 10a pkt 2. ”.
Art. 21. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm.3)) w art. 21
w ust. 1 po pkt 98a dodaje si´ pkt 98b w brzmieniu: „98b) zwroty kwoty zni˝ki dla inwalidów wojennych i wojskowych okreÊlone w art. 8 ustawy z dnia 11
paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1515).”.
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Art. 22. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603,
z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wspierania dzia∏aƒ majàcych na celu udzielanie pomocy by∏ym pracownikom paƒstwowych przedsi´biorstw gospodarki rolnej i cz∏onkom
ich rodzin w przezwyci´˝aniu trudnych sytuacji ˝yciowych, w szczególnoÊci przez wspieranie zatrudnienia socjalnego, okreÊlonego w odr´bnych przepisach, przyznawanie stypendiów dzieciom by∏ych pracowników, uczàcym si´ w szko∏ach ponadgimnazjalnych lub kszta∏càcym si´
w szko∏ach wy˝szych, oraz finansowanie do˝ywiania tych dzieci w szko∏ach podstawowych, gimnazjach i szko∏ach ponadgminazjalnych ”;
2) po art. 20f dodaje si´ art. 20g w brzmieniu:
„Art. 20g Agencja, ze Êrodków uzyskanych z tytu∏ów okreÊlonych w art.
20c ust. 1, mo˝e dofinansowaç utworzenie i dzia∏alnoÊç centrum integracji spo∏ecznej, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. ”.
Art. 23. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 i Nr 90, poz. 844) w art.
57 w ust. 1 w pkt 33 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje pkt 34 w brzmieniu: „34) Êwiadczeƒ integracyjnych oraz zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. ”.
Art. 24. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) leczenie, rehabilitacj´ i reintegracj´ osób uzale˝nionych; ”;
2) w art. 3a w ust. 4 w pkt 9 wyraz „readaptacyjnà” zast´puje si´ wyrazem
„reintegracyjnà”;
3) w art. 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) „reintegracja” – reintegracj´ zawodowà i spo∏ecznà w rozumieniu
przepisów o zatrudnieniu socjalnym; ”;
4) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Reintegracj´ osób uzale˝nionych mogà prowadziç centra integracji
spo∏ecznej, tworzone na podstawie odr´bnych przepisów, oraz podmioty wymienione w ust. 1 i 2 oraz w art. 3 ust. 3. ”;
5) w art. 56 w ust. 2 wyraz „readaptacj´” zast´puje si´ wyrazem „reintegracj´”.
Art. 25. W ustawie z dnia 11 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy
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o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
(Dz. U. Nr 181, poz. 1515) w art. 8 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w ust. 1 wyrazy „wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy” zast´puje si´ wyrazami „31 grudnia 2002 r. ”;
2) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W razie op∏acenia sk∏adki na obowiàzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej lub sk∏adki na dobrowolne ubezpieczenie casco
w ratach, której pierwsza lub kolejna rata zosta∏a op∏acona w pe∏nej
wysokoÊci w okresie, o którym mowa w ust. 1, do kolejnych rat tej
sk∏adki op∏aconych w pe∏nej wysokoÊci nie póêniej ni˝ do dnia 30 listopada 2003 r. stosuje si´ odpowiednio przepisy ust. 1. ”;
3) w ust. 2 wyrazy „w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów ustawy. ” zast´puje si´ wyrazami „do dnia 31 grudnia 2003 r.”;
4) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza si´ dokumenty
potwierdzajàce zawarcie umowy ubezpieczenia i op∏acenie sk∏adki
oraz oÊwiadczenie wnioskodawcy o:
1) nieudzieleniu przez zak∏ad ubezpieczeƒ zni˝ki z tytu∏u op∏aconej sk∏adki;
2) niedokonaniu przez Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zwrotu zni˝ki z tytu∏u op∏aconej sk∏adki. ”.
Art. 26. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu∏u
wypadków lub chorób zawodowych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach
(Dz. U. Nr 199, poz. 1674 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 96, poz. 874) w art. 2
w ust. 1 w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu: „13)
w trakcie uczestnictwa w centrum integracji spo∏ecznej.”.
Art. 27. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660
i Nr 96, poz. 874) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 9:
a) w ust. 1 po pkt 26 dodaje si´ pkt 26a w brzmieniu:
„26a) osoby obj´te indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegajàce obowiàzkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytu∏u; ”,
b) w ust. 2 wyrazy „23-25 i 29” zast´puje si´ wyrazami „23-25, 26a i 29”;
2) w art. 16 po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:
„10a) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 26a, powstaje po up∏y23
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wie 30 dni od dnia rozpocz´cia realizacji indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem zakoƒczenia realizacji programu lub zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisów
o zatrudnieniu socjalnym; ”;
3) w art. 17 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 26 i 26a, zg∏asza do
ubezpieczenia zdrowotnego oÊrodek pomocy spo∏ecznej realizujàcy
indywidualny program wychodzenia z bezdomnoÊci lub indywidualny
program zatrudnienia socjalnego. ”;
4) w art. 23 w ust. 9 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 26, 26a i 27, jest kwota
odpowiadajàca wysokoÊci zasi∏ku sta∏ego z pomocy spo∏ecznej; ”;
5) w art. 28 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 26 i 26a, op∏aca oÊrodek
pomocy spo∏ecznej realizujàcy indywidualny program wychodzenia
z bezdomnoÊci lub indywidualny program zatrudnienia socjalnego;”.
Art. 28. Do dnia 31 grudnia 2004 r. nadanie statusu Centrum wymaga
pozytywnej opinii ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
Art. 29. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia,
z wyjàtkiem art. 22 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem 16 lipca 2003 r.
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1995 r.
Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz.
189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770,
z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz.
1151, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 54, poz. 572 i Nr 69, poz. 724 oraz
z 2002 r. Nr 240, poz. 2058.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r.
Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz.
136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89,
poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz
z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 44, poz. 389.
3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r.
Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr
117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr
89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190,
Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
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Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr
135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515,
Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr
45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844 i Nr 96,
poz. 874.
4) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r.
Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002
r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr
6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592 i Nr 80, poz. 721.
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AKTY WYKONAWCZE
– ROZPORZADZENIA

Uwaga: Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
– zabezpieczenie spo∏eczne. Podstawa prawna: Rozporzàdzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Polityki Spo∏ecznej (Dz. U.04.106.1124) .
ROZPORZÑDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie wzoru sprawozdania przedstawianego przez
centrum integracji spo∏ecznej
(Dz. U. z dnia 12 stycznia 2004 r.)
Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ wzór sprawozdania przedstawianego przez centrum
integracji spo∏ecznej zawierajàcego:
1) rozliczenie dotacji za rok poprzedni,
2) sprawozdanie z dzia∏alnoÊci i efektów reintegracji zawodowej i spo∏ecznej,
3) preliminarz wydatków i przychodów na rok bie˝àcy
– który jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

________
1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej –
zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5) .

26

Zatrudnienie_socjalne

07.07.2004

11:41

Page 27

ZA¸ÑCZNIK
WZÓR
Sprawozdanie Centrum Integracji Spo∏ecznej za rok .................
MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI
ul. pl. Trzech Krzy˝y 3/5
Centrum Integracji

Adresat:

Adresat:

w ......................................

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

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

Numer identyfikacyjny

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

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

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

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

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

Dzia∏ 1. ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK POPRZEDNI
1.1 Otrzymane
Kwota
wydatkowana
tys.a)

Kwota
tys.a)

Wyszczególnienie

w roku
0
Dotacje

1
01

z bud˝etu

02

xxx xxx na wyposa˝eniu
xxx xxx na dzia∏alnoÊç
xxx
xxx z bud˝etu
xx
w tym na wyposa˝eniu

03
04
05
06
07

z innych

1.2 Wykorzystane
Wyszczególnienie

Kwota
tys.a)

0

1

Wykorzystanie dotacji
xxx
xxx
xxx
xxx
xx

08

na pierwsze

09

na dzia∏alnoÊç

10

na szkolenia pracowników Centrum
dzia∏alnoÊcià

11
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ROZPORZÑDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie wzoru wniosku o zwrot op∏aconych sk∏adek
oraz trybu dokonywania ich zwrotu
(Dz. U. z dnia 12 stycznia 2004 r.)
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór wniosku o zwrot op∏aconych sk∏adek,
o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, oraz tryb dokonywania ich zwrotu.
§ 2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 1, zwanego dalej „wnioskiem”, jest
okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
§ 3. Do wniosku do∏àcza si´ kserokopie dokumentów potwierdzajàcych
op∏acenie sk∏adek, w szczególnoÊci komplet kopii deklaracji rozliczeniowych
i przelewów sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz kopii imiennych
raportów miesi´cznych o nale˝nych sk∏adkach i wyp∏aconych Êwiadczeniach
(ZUS RCA) za osoby, których dotyczy wniosek.
§ 4. Zwrot sk∏adek jest dokonywany na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
§ 5. W przypadku gdy zatrudnienie na podstawie spó∏dzielczej umowy
o prac´ ustanie przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia podj´cia zatrudnienia,
zwrot op∏aconych sk∏adek jest dokonywany za okres od ostatniego miesiàca,
za który nie dokonano zwrotu sk∏adek, do dnia ustania zatrudnienia.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

________
1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej –
zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
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Standardy us∏ug CIS
Organizacja us∏ugi

Procedury

Procesy

Zasoby

⇓
Zapewnienie jakoÊci realizacji us∏ug CIS
Miary i wskaêniki poziomu jakoÊci wykonywania us∏ug
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ZA¸O˚ENIA I STRUKTURA
STANDARDÓW

1 ORGANIZACJA US¸UGI
Jednym z podstawowych elementów jakoÊci us∏ug CIS sà standardy. Dla
poj´cia standardu przyj´to rozumienie go jako wzorca, uÊrednionego modelu us∏ugi, odpowiadajàcego ustalonym cechom jakoÊci. Standardy okreÊlajà
wzorce post´powania, które prezentowane sà w postaci formalizowanych
instrukcji i przepisów oraz zaleceƒ. Na zadania wynikajàce z procesu realizacji reintegracji zawodowej i spo∏ecznej sk∏adajà si´ ró˝nego rodzaju us∏ugi wykonywane przez CIS.
Za∏o˝enia dotyczàce struktury i funkcji standardów ilustruje poni˝szy
schemat.
Struktura i funkcje standardów

Standardy realizacji us∏ug posiadajà jednolity uk∏ad sk∏adajàcy si´ z nast´pujàcych cz´Êci:
— Tytu∏ us∏ugi wraz z jej celem, je˝eli jest to niezb´dne ze wzgl´du na treÊç
oraz opisem post´powania i dzia∏ania.
— Organizacja us∏ugi – okreÊla komórk´ organizacyjnà lub stanowisko
pracy realizujàce us∏ug´ wraz z zakresem jej odpowiedzialnoÊci.
— Procedury – okreÊlajà sposoby post´powania, tj. czynnoÊci jakie maja byç
wykonane i ich kolejnoÊç, rodzaje prowadzonej dokumentacji, kto jest
odpowiedzialny za realizacj´ procedur us∏ugi oraz zawierajàce niezb´dne
wyjaÊnienia.
— Procesy – okreÊlajà uporzàdkowany zakres wspó∏dzia∏ania podmiotu
realizujàcego us∏ugi z innymi podmiotami.
— Zasoby – okreÊlajà niezb´dne kwalifikacje (wiedz´, umiej´tnoÊci i cechy
osobowoÊciowe) pracowników realizujàcych us∏ugi oraz warunki lokalowe i sprz´towo-materia∏owe do realizacji us∏ug.
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2. PROCEDURA
Procedury okreÊlajà sposoby post´powania, tj. czynnoÊci, jakie majà
byç wykonane i ich kolejnoÊç, rodzaje prowadzonej dokumentacji, kto
jest odpowiedzialny za realizacj´ procedur us∏ugi oraz niezb´dne wyjaÊnienia.
Procedury sk∏adajàce si´ na realizacj´ us∏ugi zawierajà, wyst´pujàcà jako
koƒcowà, procedur´ „Wskaêniki badania poziomu jakoÊci us∏ug”, okreÊlajàcà m. in. miary i wskaêniki jakoÊci wykonywania us∏ugi.
Zwiàzek procedur us∏ug, sposobów post´powania i czynnoÊci w ramach
procedur mo˝na przedstawiç w sposób nast´pujàcy:
— poczàtek procedury,
— czynnoÊç o numerze,
— kolejnoÊç wykonywania czynnoÊci,
— czynnoÊci przygotowawcze, pomocnicze,
— dokument,
— koniec procedury.
3. PROCESY
CEL: okreÊlenie instytucji oraz zakresu ich wspó∏dzia∏ania i wspó∏pracy
z Centrum Integracji Spo∏ecznej
Centrum Integracji Spo∏ecznej wspó∏dzia∏a i wspó∏pracuje na etapie tworzenia i dzia∏ania z wieloma instytucjami w formie: konsultacji, uzgodnieƒ, porozumieƒ, opinii, umów, wniosków, decyzji administracyjnych, itp.
Do instytucji tych oraz zakresu realizacji wspó∏dzia∏ania i wspó∏pracy zalicza si´:
Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego:
— Do koƒca 2004 r. opiniuje wnioski o nadanie Statusu Centrum,
— Jako organ wy˝szego stopnia rozpatruje odwo∏ania instytucji tworzàcej
od decyzji wojewody,
— OkreÊla w drodze Rozporzàdzenia wzór sprawozdania przedstawianego przez CIS oraz wzór wniosku o zwrot op∏aconych sk∏adek oraz tryb
dokonywania zwrotu.
Wojewoda:
— Dokonuje oceny wniosku z∏o˝onego przez instytucj´ tworzàcà na utworzenie CIS pod wzgl´dem formalno – prawnym i merytorycznym,
— Przyznaje lub odmawia przyznania Statusu Centrum w drodze decyzji
administracyjnej,
— Rozpatruje ka˝dà zmian´ danych zawartych we wniosku i zg∏aszanych
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przez instytucj´ tworzàcà,
— Prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, którym nada∏ Status Centrum,
— Przeprowadza ocen´ sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci i efektów reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej,
— Przeprowadza kontrol´ dzia∏ania CIS w zakresie wynikajàcym z wniosku o przyznanie statusu Centrum,
— Wydaje decyzj´ o utracie Statusu Centrum.
Marsza∏ek województwa:
— Mo˝e udzieliç dotacji na podstawie porozumienia z instytucjà tworzàcà, na pierwsze wyposa˝enie i dzia∏alnoÊç Centrum przez okres pierwszych 3 miesi´cy,
— Opiniuje wniosek, o którym mowa w art. 4 Ustawy, o przyznanie statusu Centrum.
Starosta:
— Na wniosek Kierownika CIS, refunduje lub wyp∏aca zaliczk´ kwoty
Êwiadczeƒ integracyjnych ze Êrodków Funduszu Pracy,
— Na wniosek Kierownika CIS, pracownika socjalnego lub uczestnika, na
podstawie skierowania do pracy przez PUP i na podstawie umowy
zawartej z pracodawcà, refunduje pracodawcy cz´Êç wyp∏acanego tej
osobie wynagrodzenia,
— Na podstawie umowy zawartej ze spó∏dzielnià, za osoby b´dàce
uprzednio uczestnikami Centrum a zatrudnione na podstawie spó∏dzielczej umowy o prac´, refunduje cz´Êç wynagrodzenia ze Êrodków
Funduszu Pracy,
— Dofinansowuje udokumentowane koszty pomocy prawnej, konsultacji
lub doradztwa uczestnikom podejmujàcym wspólnà dzia∏alnoÊç gospodarczà na zasadach okreÊlonych w Ustawie Prawo Spó∏dzielcze ze
Êrodków Funduszu Pracy,
— Na podstawie upowa˝nienia Starosty kierownik PCPR mo˝e wnioskowaç do Centrum Integracji Spo∏ecznej o obj´cie osób uczestnictwem
w zaj´ciach prowadzonych przez Centrum oraz kierowaç do Centrum
— za zgodà osoby kierowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Organy samorzàdu terytorialnego:
— Wnioskujà do wojewody o wydanie decyzji o utracie statusu Centrum,
— Mogà przejàç prawa i obowiàzki likwidowanej organizacji pozarzàdowej b´dàcej instytucjà tworzàcà Centrum (przejmuje gmina w∏aÊciwa
ze wzgl´du na siedzib´ Centrum),
— Ustalajà kwot´ dotacji na utworzenie oraz dzia∏alnoÊç Centrum,
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pochodzàcej z dochodów w∏asnych gminy lub samorzàdu wojewódzkiego, przeznaczonych na realizacj´ programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych,
— Opracowujà i realizujà strategi´ integracji i polityki spo∏ecznej obejmujàcej mi´dzy innymi programy pomocy spo∏ecznej, polityki prorodzinnej, program profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych.
Powiatowy Urzàd Pracy:
— Wnioskuje o udzia∏ w zaj´ciach prowadzonych przez Centrum osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, pozostajàcych bez pracy przez
okres co najmniej 24 miesi´cy, za zgodà osób kierowanych lub ich
przedstawicieli ustawowych, Mo˝e skierowaç uczestnika zaj´ç w Centrum do pracy na otwartym rynku pracy lub w Centrum,
— Mo˝e udzieliç uczestnikom Centrum innej pomocy na zasadach okreÊlonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
OÊrodek pomocy spo∏ecznej:
— Wnioskuje o udzia∏ w zaj´ciach prowadzonych przez Centrum za zgodà
osoby kierowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz kieruje do CIS,
— Przeprowadza wywiad Êrodowiskowy i opiniuje wniosek o uczestnictwo
w zaj´ciach prowadzonych przez Centrum.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
— Wnioskuje o udzia∏ w zaj´ciach prowadzonych przez Centrum za zgodà
osoby kierowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
— Na podstawie upowa˝nienia Starosty kierownik PCPR udzielajàc na
swoim terenie pomocy osobom, posiadajàcym status uchodêcy mo˝e
kierowaç uchodêców realizujàcych indywidualny program integracji do
Centrum.
Zak∏ad lecznictwa odwykowego:
— Wnioskuje o udzia∏ w zaj´ciach prowadzonych przez Centrum za zgodà
osoby kierowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych:
— Mo˝e dofinansowaç Centrum w zakresie realizacji programów specjalnych
zmierzajàcych do reintegracji zawodowej i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych.
Organizacje pozarzàdowe:
— Wspierajà dzia∏ania Centrum poprzez udzielanie pomocy uczestnikom
Centrum o charakterze terapeutycznym, materialnym, samopomocowym i zatrudnieniowym,
35

Zatrudnienie_socjalne

07.07.2004

11:41

Page 36

— Wnioskujà o udzia∏ w zaj´ciach prowadzonych przez Centrum za zgodà
osoby kierowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Klub integracji spo∏ecznej:
— Wnioskuje o udzia∏ w zaj´ciach prowadzonych przez Centrum za zgodà
osoby kierowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
— Wspó∏pracuje z Centrum poprzez organizowanie dzia∏aƒ o charakterze
terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.
Operatorzy (dysponenci) Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
oraz instytucje przyjmujàce i opiniujàce wnioski:
— Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków CIS o dofinansowanie dzia∏alnoÊci z EFS.
Izby RzemieÊlnicze, Cechy Rzemios∏ Ró˝nych.
— Mogà uczestniczyç w opracowywaniu programów szkolenia zawodowego,
— Mogà przeprowadzaç egzaminy uprawniajàce do wykonywania niektórych zawodów.
Kuratorium OÊwiaty i Wychowania, OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli,
placówki edukacyjne dla doros∏ych.
— Wspó∏pracujà z Centrum w opracowywaniu programów grup edukacyjnych,
— Wspó∏pracujà z Centrum w prowadzeniu zaj´ç w grupach edukacyjnych.
Inne, np. MONAR, Kluby AA, itp.
— Wspó∏pracujà z Centrum w zakresie dzia∏aƒ o charakterze terapeutycznym.
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4. ZASOBY
CEL: okreÊlenie wymogów kwalifikacyjnych kadry CIS,
– okreÊlenie zasobów lokalowych Centrum,
– okreÊlenie zasobów sprz´towych i materia∏owych.
Kadry
Pracownikiem Centrum mogà byç osoby posiadajàce co najmniej wykszta∏cenie Êrednie, po˝àdane wy˝sze kierunkowe z odpowiednimi uprawnieniami
(np. pedagogicznymi, w zakresie ksi´gowoÊci bud˝etowej, prowadzenia psychoterapii, itp.) Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy w Centrum sà
zobowiàzane do przestrzegania zasady: a) jednoosobowego kierownictwa,
(b) poszanowania godnoÊci ludzkiej,
(c) odpowiedzialnoÊci, (d) kompetencji, (e) zachowania tajemnicy s∏u˝bowej, (f) zaufania, (g) wspó∏dzia∏ania, (h) zabezpieczenia dobra klienta.
Liczb´ pracowników CIS okreÊla wnioskodawca w zale˝noÊci od zakresu
realizowanej reintegracji zawodowej i spo∏ecznej oraz mo˝liwoÊci finansowych.
Zasoby lokalowe – Centrum Integracji Spo∏ecznej dla zapewnienia w∏aÊciwej
realizacji zadaƒ powinno dysponowaç nast´pujàcà bazà lokalowà:
1. pomieszczenia administracyjno – biurowe, w tym przeznaczone do prowadzenia reintegracji spo∏ecznej: (a) pokój kierownika, (b) pokoje pracowników administracyjnych, (c) gabinet poradnictwa indywidualnego,
(d) gabinet poradnictwa grupowego, (e) sale dydaktyczne, w tym
audiowizualna,
2. pracownie techniczne przeznaczone do praktycznej nauki zawodu,
w tym: (a) pokój instruktorów zawodu, (b) pomieszczenia socjalnobytowe (szatnia, prysznice, sto∏ówka, sanitariaty).
Pracownie techniczne powinny byç wyposa˝one w nowoczesne maszyny
i urzàdzenia a zaj´cia praktyczne przebiegaç w warunkach zbli˝onych do
warunków na stanowiskach w zak∏adzie pracy.
Pomieszczenia CIS powinny byç dostosowane do obs∏ugi osób niepe∏nosprawnych zgodnie z wymogami prawa budowlanego (Ustawa z dnia
7.07.1994r. , Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z póêniejszymi zmianami)
w zakresie dost´pnoÊci dla osób niepe∏nosprawnych oraz uzyskania pozwolenia na u˝ytkowanie, a tak˝e osób chorych psychicznie w przypadku prowadzenia dla tej grupy uczestników, reintegracji zawodowej i spo∏ecznej.
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Zasoby sprz´towe i materia∏owe – Centrum integracji spo∏ecznej powinno
byç wyposa˝one oraz tworzyç w∏asne archiwum, w którym znajdowa∏by si´
takie pozycje jak:
Podstawowe dokumenty organizacyjno-prawne, takie jak: standard procedury „ Centrum integracji spo∏ecznej”, zbiór regulacji prawnych (ustawy
i rozporzàdzenia wykonawcze zwiàzane z realizacjà reintegracji zawodowej
i spo∏ecznej), inne odpowiednie przepisy resortowe i miejscowe;

Uzyskujemy zasoby
potrzebne do osiàgni´cia celów
i standardów

Osiàgamy cele
i standardy

Potrafimy dostosowaç
si´ do zmieniajàcych
si´ wymagaƒ

Funkcjonowanie CIS
przebiega bez
problemówCentrum
ma dobrà opini´

JakoÊç us∏ug C I S j

Centrum ma dobrà
opini´

Stale doskonalimy
i usprawniamy
dzia∏ania

Uczestnicy sà zadowoleni z otrzymanych
us∏ug

• Druki i formularze, takie jak: wniosek skierowania do uczestnictwa
w zaj´ciach organizowanych przez CIS, wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia
integracyjnego, karta us∏ug doradczych, skierowanie na badania lekarskie, ankiety ewaluacyjne, zestaw standardowych testów psychologicznych, zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia, inne druki akcydensowe
zwiàzane z funkcjonowaniem Centrum, itp.
• Materia∏y informacyjne z zakresu: (a) analiz i ocen sytuacji na rynku
pracy, (b) doradztwa i poradnictwa zawodowego, (c) katalogów i informatorów dotyczàce rynku edukacyjnego, (d) publikacji o zawodoznawstwie, oraz informacji, publikacji o instytucjach i placówkach, zajmujàcych si´ pomocà dla osób podlegajàcych wykluczeniu spo∏ecznemu;
38
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NIE

Odpowiedzi

Odpowiedzi

1.

Warsztaty
terapeutyczne

Szkolenie
zawodowe

Pytania

07.07.2004

Lp.

Us∏ugi

Do podstawowego oprzyrzàdowania centrum nale˝y zaliczyç: (a) sprz´t audiowizualny, (b) sprz´t i materia∏y dydaktyczne, (c) maszyny, narz´dzia, surowce i materia∏y do praktycznej nauki zawodu, (d) sprz´t, urzàdzenia i materia∏y administracyjno – biurowe, (d) sprz´t komputerowy
z dost´pem do Internetu.
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5. WSKAèNIKI BADANIA POZIOMU US¸UG
CEL: ocena jakoÊci wykonywania us∏ug.
Przyk∏adowy schemat rozumienia poj´cia jakoÊci us∏ug oferowanych przez
CIS ilustruje równie˝ za∏o˝enie, ˝e osiàganie poziomu jakoÊci jest procesem
wielop∏aszczyznowym.
Proces osiàgania jakoÊci us∏ug CIS
Wa˝nym elementem realizacji tej procedury jest stworzenie podstaw do uzyskania informacji zwrotnej pozwalajàcej na ocen´ poziomu jakoÊci us∏ug
realizowanych przez CIS. Wskaênikowa i ewaluacyjna ocena Êwiadczonych
us∏ug pozwala podmiotom nadzorujàcym dzia∏ania CIS, kierownikowi Centrum oraz pracownikom realizujàcym us∏ug´ na systematyczne usprawnianie
procesu realizacji reintegracji zawodowej i spo∏ecznej.
Dla pracowników realizujàcych us∏ugi autoewaluacja oznacza mo˝liwoÊç
uzyskania zdolnoÊci kierowania samym sobà i w∏asnà pracà. Autoewaluacja
Lp. Nazwa wskaênika
1.

Wzór

Wskaênik ponownego
zatrudnienia – (Wz)
Uz
Wz = –—
Uoz

Opis
Gdzie:
Wz – % wskaênik ponownego zatrudnienia,
Uz – liczba uczestników programu reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej, którzy po jego zakoƒczeniu podj´li zatrudnienie
Uoz – liczba uczestników programu reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej ogó∏em.

2.

Wskaênik
samozatrudnienia
- (Wsz)

Gdzie:
Wsz – % wskaênik samozatrudnienia,
Usz – liczba uczestników programu reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej, którzy po jego zakoƒczeniu podj´li samozatrudnienie
Usz
Wsz = –—
Uoz Uoz – liczba uczestników programu reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej ogó∏em.
Oczekiwany rezultat realizacji programu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej wskaênika Wz
powinien wynieÊç minimum 20%.

3.

Wskaênik
ponownego
wykluczenia
spo∏ecznego (Wws)

Gdzie:
Wws – % wskaênik osób, które po zakoƒczeniu
reintegracji zawodowej i spo∏ecznej uleg∏y ponownemu wykluczeniu spo∏ecznemu
Wws = Uws
–— Uws – liczba uczestników programu reintegracji
Uoz zawodowej i spo∏ecznej, ponownie wykluczonych
spo∏ecznie po jego zakoƒczeniu
Uoz – liczba uczestników programu reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej ogó∏em.

40

Zatrudnienie_socjalne

4.

5.

6.

07.07.2004

11:41

Us
Wa = –—
Uoz

Gdzie:
Wa – % wskaênik aktywnoÊci zawodowej
i spo∏ecznej,
Us- liczba uczestników programu reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej, którzy usamodzielnili
si´ pod wzgl´dem zawodowym i spo∏ecznym po
jego zakoƒczeniu,
Uoz – liczba uczestników programu reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej ogó∏em.

Ko
Wk = –—
Us

Gdzie:
Wk – % wskaênik kosztu jednostkowego reintegracji,
Ko – koszty dzia∏ania CIS ogó∏em w danym
okresie sprawozdawczym
Us – liczba uczestników programu reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej, którzy usamodzielnili
si´ pod wzgl´dem zawodowym i spo∏ecznym po
jego zakoƒczeniu,

Fz
Wf = –—
Fo

Gdzie:
Wf – % wskaênik finansowania zewn´trznego
CIS, okreÊlajàcy udzia∏ Êrodków finansowych
pozyskanych do finansowania dzia∏alnoÊci CIS
w stosunku do Êrodków ogó∏em
Fz – wielkoÊç funduszu Êrodków pozyskanych
z zewnàtrz na dzia∏alnoÊç CIS, np. z EFS, dotacji itp.
Fo – wielkoÊç funduszu Êrodków ogó∏em CIS

Wskaênik aktywnoÊci
zawodowej i spo∏ecznej
- (Wa)

Wskaênik kosztu
jednostkowego
reintegracji
- (Wk)

Wskaênik
finansowania zewn´trznego CIS (Wf)
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sprzyja odpowiedzialnoÊci pracowników za realizowane us∏ugi, zwi´ksza
motywacj´ do osiàgania celów oraz pozwala na doskonalenie zawodowe.
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Wzór ankiety ewaluacyjnej
ANKIETA EWALUACYJNA
Szanowni Paƒstwo!
UczestniczyliÊcie w zaj´ciach organizowanych przez Centrum Integracji
Spo∏ecznej. Prosimy o wyra˝enie swojej opinii przez wype∏nienie niniejszej
ankiety. Zapewniamy, ˝e Paƒstwa uwagi i sugestie zostanà wnikliwie rozwa˝one i przyczynià si´ do podniesienia jakoÊci naszych nast´pnych dzia∏aƒ.
JeÊli nie korzysta∏ (a) Pan (i) z jakiejÊ us∏ugi – prosimy o jej skreÊlenie.
Prosimy sprawdziç, czy udzieli∏(a) Pan(i) odpowiedzi na wszystkie pytania.
Dzi´kujemy
Warunkiem niezb´dnym dla samokontroli jest wyposa˝enie realizatorów
us∏ug w przejrzyste i wspólne dla wszystkich wskaêniki. Formu∏owane
w niniejszej procedurze wskaêniki nie powinny byç wykorzystywane do
oceny pracownika, stanowià bowiem element jego warsztatu pracy, dostarczajà wskazówek do autokorekty dzia∏aƒ oraz rozwoju zawodowego.
Zamieszczone w procedurze wskaêniki i metody badania jakoÊci majà charakter przyk∏adowy, a wi´c mogà byç stosowane ca∏oÊciowo, wybiórczo lub
te˝ zast´powane oraz rozbudowywane o inne wskaêniki. Wskaênikowà
ocen´ badania poziomu jakoÊci us∏ug powinno przeprowadzaç si´ systematycznie za okresy pó∏roczne i roczne. Pe∏ne przeprowadzanie pomiaru efektywnoÊci po zakoƒczeniu programu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej nie
b´dzie mo˝liwe bez monitorowania losów uczestników.
Przez wskaênik nale˝y rozumieç liczb´ (wielkoÊç procentowà) wyjaÊniajàcà wzajemny stosunek dwóch wielkoÊci statystycznych za oznaczony okres czasu.
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MISJA I CELE CENTRUM
INTEGRACJI SPO¸ECZNEJ

1 ZADANIA CIS
Podstawowym zadaniem CIS jest realizowanie pe∏nego zakresu programu
zatrudnienia socjalnego umo˝liwiajàcego walk´ z ubóstwem i spo∏ecznym
wykluczeniem.
Zadania te realizowane sà poprzez:
– reintegracj´ zawodowà, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby
uczestniczàcej w zaj´ciach w Centrum Integracji Spo∏ecznej zdolnoÊci
do samodzielnego Êwiadczenia pracy na rynku pracy,
– reintegracj´ spo∏ecznà czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby
uczestniczàcej w zaj´ciach w Centrum Integracji Spo∏ecznej umiej´tnoÊci uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznoÊci lokalnej i pe∏nienia ról spo∏ecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
– umo˝liwienie zatrudnienia wspieranego, czyli udzielenie pomocy osobie
uczestniczàcej w zaj´ciach w Centrum Integracji Spo∏ecznej w podj´ciu
pracy na podstawie stosunku pracy lub w podj´ciu dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Us∏ugi Centrum Integracji Spo∏ecznej skierowane sà do osób, które podlegajà wykluczeniu spo∏ecznemu i ze wzgl´du na swojà sytuacj´ ˝yciowà nie
sà w stanie w∏asnym staraniem zaspokoiç swoich podstawowych potrzeb
˝yciowych i znajdujà si´ w sytuacji powodujàcej ubóstwo i uniemo˝liwiajàcej
lub ograniczajàcej uczestnictwo w ˝yciu zawodowym, spo∏ecznym i rodzinnym.
Realizacja programu zatrudnienia socjalnego powinna zapewniç:
1. usamodzielnienie osób dotkni´tych dysfunkcjami, zagro˝onych lub podlegajàcych wykluczeniu spo∏ecznemu przez edukacj´ zawodowà i spo∏ecznà w celu osiàgni´cia, w∏asnym staraniem, samodzielnoÊci ekonomicznej,
2. prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki spo∏ecznej,
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3. stworzenie instytucjonalnych mechanizmów, umo˝liwiajàcych zatrudnienie i zwiàzanà z tym readaptacj´ zawodowà i integracj´ spo∏ecznà
dla tych osób, które nie sà w stanie wykazaç wymaganej produktywnoÊci, co znacznie ogranicza mo˝liwoÊci zatrudnienia na otwartym rynku
pracy.
2 FUNKCJE CENTRUM INTEGRACJI SPO¸ECZNEJ
Centrum Integracji Spo∏ecznej wykonuje funkcje:
– spo∏eczno-wychowawcze – rozumiane jako aktywnoÊç w sferze reintegracji spo∏ecznej, resocjalizacji i socjalizacji;
– ochronne – rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków
pracy, czasu pracy, wy˝ywienia oraz ekwiwalentu wynagrodzenia (Êwiadczenia integracyjnego) ;
– ekonomiczne – rozumiane jako statutowa dzia∏alnoÊç o charakterze produkcyjnym, handlowym lub us∏ugowym;
– edukacyjne – rozumiane jako praktyka dzia∏ania w zakresie szeroko
rozumianej reorientacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego;
– terapeutyczne – rozumiane jako eliminowanie êróde∏, objawów i skutków psychologiczno – spo∏ecznych dysfunkcji.
3 S¸OWNIK PODSTAWOWYCH POJ¢å
Ilekroç w procedurze tworzenia i dzia∏ania Centrum Integracji Spo∏ecznej
b´dzie mowa o:
Ustawie – nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z dnia 14 lipca 2003r. , nr 122, poz. 1143
z póêniejszymi zmianami) .
Rozporzàdzeniu – nale˝y przez to rozumieç rozporzàdzenie MGPiPS z dnia 10
grudnia 2003r. w sprawie wzoru sprawozdania przedstawianego przez Centrum
Integracji Spo∏ecznej (Dz. U. z 2004r. nr 3, poz. 17), a tak˝e rozporzàdzenie
MGPiPS w sprawie wzoru wniosku o zwrot op∏aconych sk∏adek oraz trybu
dokonywania ich zwrotu (Dz. U. z 2004r. nr 3, poz.18).
Zatrudnieniu socjalnym – nale˝y przez to rozumieç zapewnienie osobom,
które podlegajà wykluczeniu spo∏ecznemu, mo˝liwoÊci uczestnictwa w zaj´ciach prowadzonych przez centra integracji spo∏ecznej, kluby integracji spo∏ecznej i zatrudnienia wspieranego.
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Dotacji, Organizacji pozarzàdowej, Przeci´tnym wynagrodzeniu, Integracji
zawodowej, Integracji spo∏ecznej, Âwiadczeniu integracyjnym, Uczestniku,
Zatrudnieniu wspieranym oraz Zasi∏ku dla bezrobotnych, – nale˝y przez to
rozumieç opisy tych poj´ç zawarte w art. 2 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Ponadto przez inne poj´cia u˝yte w niniejszej procedurze nale˝y rozumieç:
Instytucja tworzàca – instytucja, sk∏adajàca wniosek o utworzenie centrum
integracji spo∏ecznej, zgodnie z ustawà
o zatrudnieniu socjalnym; instytucjà tworzàcà w rozumieniu ustawy jest wójt,
burmistrz, prezydent miasta, organizacja pozarzàdowa.
Wykluczenie spo∏eczne – sytuacja uniemo˝liwiajàca lub znacznie utrudniajàca jednostce lub grupie zgodne z prawem pe∏nienie ról spo∏ecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury spo∏ecznej, gromadzenie zasobów
i zdobywanie dochodów w godny sposób.
Test psychologiczny – wystandaryzowana metoda psychometryczna s∏u˝àca
diagnozowaniu psychologicznemu dla potrzeb udzielanej pomocy zawodowej. Osobà uprawnionà do pos∏ugiwania si´ testami psychologicznymi jest
wy∏àcznie psycholog.
Przyk∏adowy zestaw testów psychologicznych – zestaw testów psychologicznych s∏u˝àcych okreÊlaniu: cech osobowoÊci, preferencji zawodowych,
uzdolnieƒ ogólnych, potencja∏u intelektualnego i motywacji wykorzystywanych przez w trakcie diagnozy potrzeb uczestnika CIS. Diagnoz´ uzupe∏nia
wywiad psychologiczny i obserwacja.
Diagnoza psychologiczna – okreÊlenie cech osobowoÊci i potencja∏u intelektualnego uczestnika CIS. Diagnoza psychologiczna poprzedza rozmow´
z pracownikiem socjalnym oraz doradcà zawodowym.
Opinia psychologa – jest sporzàdzona przez psychologa na piÊmie po odbyciu rozmowy z uczestnikiem CIS i wykonaniu badaƒ testowych. Stanowi ona
za∏àcznik do „Indywidualnego programu dzia∏ania”. Powinna ona zawieraç
przede wszystkim propozycj´ zakwalifikowania osoby badanej do uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych, warsztatach wzmacniajàcych sprawnoÊci
psychofizyczne, grupy edukacyjnej oraz okreÊlaç rodzaj grupy wsparcia.
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CIS – nale˝y przez to rozumieç Centrum Integracji Spo∏ecznej.
Centrum – nale˝y przez to rozumieç Centrum Integracji Spo∏ecznej.
Rozmowa diagnostyczna – to rozmowa prowadzona przez pracowników
CIS: psychologa, pracownika socjalnego, doradc´ zawodowego i instruktora
zawodu – okreÊla predyspozycje zawodowe, motywacj´, zainteresowania,
sytuacj´ spo∏ecznà i doÊwiadczenie zawodowe oraz formy i zakres reintegracji zawodowej i spo∏ecznej osoby kierowanej do uczestnictwa w CIS.
Indywidualny program zatrudnienia socjalnego – to umowa zawierana
pomi´dzy kierownikiem CIS a uczestnikiem programu. Dokument ten jest
podstawà przyj´cia do uczestnictwa w zaj´ciach reintegracji zawodowej
i spo∏ecznej. Program opracowuje pracownik socjalny. Uczestnik CIS realizuje program poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym, udzia∏
w warsztatach terapeutycznych, grupach edukacyjnych oraz w grupach
samopomocowych.
Program szkoleniowy – jest to program tworzony dla uczestników i ma na
celu prowadzenie zaj´ç integracji zawodowej. Przygotowuje i realizuje go
instruktor zawodu CIS. W sk∏ad programu szkoleniowego wchodzi diagnoza potrzeb szkoleniowych, cele szkoleƒ, tematyka i metody szkoleƒ.
Grupa wsparcia – jest to grupa równoprawnych uczestników CIS, której
podstawowym celem jest wzajemne zapewnienie pomocy i oparcia w radzeniu sobie z w∏asnymi problemami, w udoskonaleniu swojego funkcjonowania oraz w zwi´kszeniu skutecznoÊci w∏asnych dzia∏aƒ. èród∏em tej pomocy
jest wzajemny wysi∏ek, umiej´tnoÊci i wiedza cz∏onków danej grupy wsparcia, cz´sto o podobnych kolejach losu oraz doÊwiadczeniach ˝yciowych.
Grupa wsparcia jest koordynowana przez psychologa-terapeut´.
Instytucje tworzàce – Centrum Integracji Spo∏ecznej mo˝e byç tworzone
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i organizacj´ pozarzàdowà,
zwane dalej „instytucjami tworzàcymi”:
1. Centrum utworzone przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta dzia∏a
w formie gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z ustawà o finansach
publicznych, w oparciu o dokument o utworzeniu np. zarzàdzenie organu wykonawczego odpowiedniego szczebla samorzàdu terytorialnego,
2. Centrum utworzone przez organizacj´ pozarzàdowà dzia∏a w formie
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Nr ewidencyjny nadany w Urz´dzie Wojewody:
Data wp∏ywu:

jednostki wyodr´bnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniajàcy nale˝ytà identyfikacj´ pod wzgl´dem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umo˝liwiajàcym okreÊlenie przychodów, kosztów
i wyników, z uwzgl´dnieniem przepisów o rachunkowoÊci.
3 PROCEDURA TWORZENIA
Instytucja, zamierzajàca utworzyç Centrum Integracji Spo∏ecznej sk∏ada
wniosek do wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ Centrum.
Wniosek o przyznanie statusu Centrum Integracji Spo∏ecznej powinien
1. Pe∏na nazwa i adres wnioskodawcy – instytucji tworzàcej
zawieraç
dane przedstawione w poni˝szym wzorze:
(* Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta, Organizacja po˝ytku publicznego):
Status Centrum Integracji Spo∏ecznej przyznaje wojewoda, w drodze
decyzji
administracyjnej, po zaopiniowaniu ww. wniosku przez: (a) Marsza∏2. Województwo/Powiat/Miasto/Gmina – siedziba Centrum Integracji Spo∏ecznej
ka województwa, (b) Ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego (do koƒca 2004r) .
3. Przewidywany termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci Centrum:
Status jest przyznawany na okres 3 lat. W post´powaniu dotyczàcym decyzji o nadaniu lub utracie statusu Centrum Integracji Spo∏ecznej organem
4. Imi´, nazwisko, stanowisko i nr telefonu osoby, wyznaczonej przez *Wnioskodawc´ do
wy˝szego
stopnia jest minister w∏aÊciwy ds. zabezpieczenia spo∏ecznego.
prowadzenia problematyki wniosku
Centrum Integracji Spo∏ecznej jest zobowiàzane informowaç wojewod´
Imi´ i nazwisko,
(ewentualniewe
nr telefonu
– kontakt)
osoby 30
z tworzonego
o5. ka˝dej
zmianiestanowisko
danych zawartych
wniosku
w terminie
dni od dnia
Centrum:
zaistnienia zmiany. Decyzj´ o utracie statusu Centrum Integracji Spo∏ecznej
podejmuje
wojewoda.
5.1 odpowiedzialnej
za kierowanie ca∏okszta∏tem dzia∏alnoÊci (kierownik)
5.2 odpowiedzialnej za problematyk´ finansowà, sprawozdawczoÊç i rozliczenia
ustawowe o(G∏.
ksi´gowy)
Wzór wniosku
nadanie
statusu Centrum Integracji Spo∏ecznej
(wzór nieobligatoryjny)
6 NIP *Wnioskodawcy:
Wzór znajduje si´ na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Spo∏ecznej:
www.mps.gov.pl
REGON *Wnioskodawcy
7. Nazwa banku i nr konta, na które nale˝y przekazywaç Êrodki zwiàzane z funkcjonowaniem Centrum:
8 Potwierdzenie danych ogólnych przez osob´ upowa˝nionà do reprezentowania Wnioskodawcy:
9. Pieczàtka firmowa
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Podstawa formalna:
1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.2003,122,1143)
Kierownictwo Centrum – liczba osób, nazwa funkcji, kwalifikacje:
(1)
WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE STATUSU
(2)
(3)

(wzór nieobligatoryjny)
Centrum Integracji Spo∏ecznej z siedzibà w .......................................,
realizujàcego zadania reintegracji zawodowej i spo∏ecznej

Cz´Êç I. Informacje ogólne
Pracownicy Centrum okreÊleni w art. 11 ustawy o zatrudnieniu socjalnym
(liczba osób, nazwa funkcji, kwalifikacje)

L. p.

Uczestnicy Centrum
- grupa klasyfikacyjna wg. art.1 ust.2 ustawy
o zatrudnieniu socjalnym

Liczba osób

Grupa nr 1 – osoby bezdomne:
Grupa nr 2 – osoby uzale˝nione od alkoholu, po zakoƒczeniu programu psychoterapii,
Grupa nr 3 – osoby uzale˝nione od narkotyków i innych
srodków odurzajàcych,
Grupa nr 4 – osoby chore psychicznie w rozumieniu przepisów
o ochronie zdrowia psychicznego,
Grupa nr 5 – osoby bezrobotne, pozostajàce bez pracy
przez okres co najmniej 36 miesi´cy,
Grupa nr 6 – osoby zwalniane z zak∏adów karnych,
Grupa nr 7 – uchodêcy, realizujàcy indywidualny program
integracji

Cz´Êç II. Informacje o strukturze organizacyjnej Centrum
1. Opis struktury organizacyjnej Centrum:
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Rodzaj us∏ug
planowanych
wg. art.3 ust.1 ustawy

Uczestnicy Centrum

Grupa nr 1 – osoby bezdomne:
Grupa nr 2 – osoby uzale˝nione od alkoholu, po zakoƒczeniu
programu psychoterapii,
Grupa nr 3 – osoby uzale˝nione od narkotyków i innych Êrodków odurzajàcych,
1a. OpisGrupa
bazy lokalowej
Centrum:
nr 4 – osoby
chore psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
Grupa nr 5 – osoby bezrobotne, pozostajàce bez pracy przez
okres co najmniej 36 miesi´cy,
Grupa nr 6 – osoby zwalniane z zak∏adów karnych,
Grupa nr 7 – uchodêcy, realizujàcy indywidualny program
Cz´Êçintegracji
III. Uczestnicy Centrum ich klasyfikacja wed∏ug grup

L. p.

Rodzaj dzia∏alnoÊci zastosowanej wobec uczestnika

Planowana liczba
uczestników

(1) przyuczenie do zawodu (ewentualnie wskazaç jakiego),
(2) przekwalifikowanie lub podwy˝szenie kwalifikacji,
(3) zaj´cia w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne,
pomagajàce uzyskaç zatrudnienie,
(4) zaj´cia w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne,
pomagajàce podjàç w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà,
(5) usamodzielnienie ekonomiczne

L. p.
1.

Rodzaj kosztów dzia∏alnoÊci
Koszty reintegracji spo∏ecznej *
organizacja zaj´ç terapeutycznych, grup wsparcia,
grup samopomocowych itp. w tym:
a) koszty rzeczowe zwiàzane z prowadzeniem
zaj´ç(np. wynajem i utrzymanie sal, materia∏y),
b) koszty osobowe specjalistów, którzy nie sà etatowymi pracownikami CIS
c) inne koszty (wymieniç)
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Cz´Êç IV. Skrót programu prac prowadzonych z uczestnikami Centrum

1.
2.

Koszty reintegracji zawodowej
spo∏ecznej **
Organizacja i przeprowadzanie warsztatów w tym:
a) koszty rzeczowe zwiàzane z wynajmem oraz utrzymaniem pracowni warsztatowych
b) koszty materia∏ów i narz´dzi koniecznych do realizacji programu,
c) ubrania robocze,
d) badania lekarskie,
e) koszty osobowe specjalistów, którzy nie sà etatowymi pracownikami CIS zaanga˝owanych w realizacj´ zaj´ç
f) inne koszty (wymieniç)

1.
3.

Koszty funkcjonowania
reintegracji spo∏ecznej *
administracyjnego Centrum

w tym:
a) najem lokalu, Cz´Êç V. Planowane efekty dzia∏ania Centrum
b) koszty
energii,
V. I. Cz´Êç
tabelaryczna
c) remonty pomieszczeƒ u˝ytkowanych przez Centrum,
d) zakup materia∏ów,
e) us∏ugi niezb´dne do dzia∏ania Centrum,
f) podatki op∏acane przez Centrum,
g) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Centrum,
h) szkolenia pracowników Centrum,
i) wydatki na ubezpieczenia mienia Centrum,
j) inne (wymieniç)

1.
4.

Koszty
Inne
pozycje
reintegracji
koszowe
spo∏ecznej
(wymieniç)
*

V. II. Cz´Êç opisowa planowanych do osiàgni´cia efektów dzia∏ania Centrum
5.
Razem:
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Cz´Êç VI. Planowany, szacunkowy roczny preliminarz kosztów dzia∏alnoÊci
Centrum z wydzieleniem kosztów reintegracji zawodowej i spo∏ecznej
kwota w z∏otych
Koszty reintegracji
èród∏a
spo∏ecznej
zasobów
*

1.

Koszty reintegracji spo∏ecznej *

2.
1.

Koszty reintegracji spo∏ecznej *

4.
1.

Koszty reintegracji spo∏ecznej *
Razem

* Wytycznà dla ustalenia kosztów realizacji reintegracji spo∏ecznej i zawodowej jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. IPZS obejmuje swym zakresem us∏ugi stosowane wobec uczestników wed∏ug rodzajów okreÊlonych w art.3ust.1. Ponadto po wyliczeniu
kosztów poszczególnych us∏ug dla wszystkich uczestników nale˝y dodaç procentowy narzut
udzia∏u kosztów ogólnych zwiàzanych z obs∏ugà CIS w tym zakresie. Przyjmuje si´ generalnie, ze narzut kosztów ogólnych (administracyjno – technicznych) nie powinien przekroczyç
10% ca∏kowitych zwiàzanych z realizacjà poszczególnych us∏ug.
Data:
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Cz´Êç VII. èród∏a finansowe przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Centrum

** Ârodki pochodzàce ze êróde∏ zewn´trznych powinny zostaç udokumentowane
Cz´Êç VIII. Projekt regulaminu Centrum
Uwaga: Projekt regulaminu Centrum jest opracowywany przez Wnioskodawc´.
Sugeruje si´, aby w projekcie regulaminu Centrum umieszczono nast´pujàce bloki tematyczne:
(a) Cz´Êç ogólna – obowiàzki i uprawnienia pracowników z podzia∏em funkcji i stanowisk wynikajàcym, (b) z art.11. ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Cz´Êç szczegó∏owa regulaminu winna obejmowaç: (a) obowiàzki i uprawnienia uczestników
zaj´ç w Centrum, rodzaje przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ integracyjnych okreÊlone w ustawie
o zatrudnieniu socjalnym, (b) bezpieczeƒstwo i higiena pracy oraz ochrona ppo˝. obowiàzujàce
w Centrum, (c) wyp∏ata Êwiadczeƒ integracyjnych, wzór wniosku o którym mowa w art.15 ust.4,
(d) rodzaje mo˝liwych do zastosowania przez kierownictwo Centrum nagród i wyró˝nieƒ, (e)
odpowiedzialnoÊç dyscyplinarna i porzàdkowa uczestników zaj´ç
Cz´Êç IX. Obowiàzkowe dokumenty
1. Dokumenty poÊwiadczajàce wiarygodnoÊç wnioskodawcy:
– odpis statutu poÊwiadczony za zgodnoÊç z orygina∏em przez osob´ do tego upowa˝nionà,
– aktualny wypis z rejestru z okresu nie d∏u˝szego ni˝ 6 miesi´cy przed dniem z∏o˝enia
wniosku.
2. ZaÊwiadczenie:
(a) o nie zaleganiu z podatkami z w∏aÊciwego Urz´du Skarbowego (z okresu nie d∏u˝szego
ni˝ 3 miesiàce przed dniem z∏o˝enia wniosku),
(b) o nie zaleganiu z op∏acaniem sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz Pracy (jak
wy˝ej) .
3. Dokumenty okreÊlajàce sytuacj´ finansowà wnioskodawcy (z okresu nie d∏u˝szego ni˝ 3
miesiàce przed dniem z∏o˝enia wniosku)
– rachunek zysków i strat za ostatni rok (dla instytucji/organizacji pozarzàdowych,
a w szczególnoÊci wykonujàce dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego)
– Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwy˝ce i deficycie), Rb-27S (miesi´czne/roczne
sprawozdanie z wykonania planu dochodów bud˝etowych) lub Rb-28S
((miesi´czne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków bud˝etowych) – dla
organów samorzàdowych.
4. Inne rekomendacje dla przedstawionego projektu dzia∏alnoÊci.
5. Informacje o udziale w konkursach w 2002 roku.
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4 ZASADY FINANSOWANIA.
CEL: – okreÊlenie zakresu prowadzonej dzia∏alnoÊci,
– okreÊlenie zasad finansowania dzia∏alnoÊci Centrum w uj´ciu
rocznym i trzyletnim.
Organizacja procedury
Zgodnie z Art. 9 Ustawy, Centrum Integracji Spo∏ecznej mo˝e prowadziç
dzia∏alnoÊç wytwórczà, handlowà lub us∏ugowà oraz dzia∏alnoÊç wytwórczà
w rolnictwie, która nie stanowi dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozumieniu
przepisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej. Centrum Integracji Spo∏ecznej nie
mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊci polegajàcej na wytwarzaniu i handlu wyrobami
przemys∏u paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak˝e pozosta∏ych wyrobów alkoholowych o zawartoÊci alkoholu
powy˝ej 0,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia∏em tych
metali.
Zgodnie z art. 7 Ustawy, utworzenie Centrum Integracji Spo∏eczne jest
finansowane:
(1) W przypadku Centrum tworzonego przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta – na zasadach okreÊlonych w przepisach o finansach
publicznych jako dotacja przedmiotowa;
(2) W przypadku Centrum tworzonego przez organizacj´ pozarzàdowà z:
– zasobów instytucji tworzàcej pochodzàcych ze zbiórek, darowizn
lub innych êróde∏,
– dotacji na pierwsze wyposa˝enie pochodzàcej z dochodów w∏asnych gminy przeznaczonych na realizacj´ gminnego programu
profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych,
– innych dochodów w∏asnych gminy ni˝ okreÊlone w lit. c.
(3) W przypadku tworzenia Centrum majàcego prowadziç dzia∏alnoÊç
wytwórczà w rolnictwie – utworzenie mo˝e byç finansowane z dotacji
na pierwsze wyposa˝enie pochodzàcej z dochodów w∏asnych samorzàdu województwa przeznaczonych na realizacj´ wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych, na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy (porozumienia, które zawiera marsza∏ek województwa z instytucjà tworzàcà) .
Zgodnie z art. 8 Ustawy, na pierwsze wyposa˝enie oraz dzia∏alnoÊç przez
okres pierwszych 3 miesi´cy instytucja tworzàca mo˝e, na zasadach okreÊlonych w porozumieniu z marsza∏kiem województwa, otrzymaç dotacj´, która
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mo˝e byç przeznaczona na:
(1) przystosowanie pomieszczeƒ przeznaczonych na reintegracj´ zawodowà i spo∏ecznà,
(2) wyposa˝enie pomieszczeƒ oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym
zakup maszyn i urzàdzeƒ niezb´dnych do prowadzenia dzia∏alnoÊci
okreÊlonej we wniosku o przyznanie statusu Centrum,
(3) zakup surowców, materia∏ów i narz´dzi niezb´dnych do rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci.
Instytucja tworzàca CIS okreÊla rodzaj dzia∏alnoÊci oraz zasady finansowania we wniosku o przyznanie statusu Centrum. Dla zapewnienia prawid∏owego przebiegu procesu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej, zarówno na
etapie planowania utworzenia jak i dzia∏alnoÊci Centrum niezb´dne jest:
(1) okreÊlenie wszystkich mo˝liwych êróde∏ pozyskania Êrodków finansowych w odpowiednim horyzoncie czasowym oraz okreÊlenie ich wysokoÊci, w tym okreÊlenie zasobów w∏asnych,
(2) okreÊlenie kosztów utworzenia Centrum,
(3) okreÊlenie kosztów dzia∏alnoÊci Centrum.
Sposób post´powania
A. OkreÊlenie êróde∏ finansowania
A.1. Dzia∏alnoÊç Centrum mo˝e byç finansowana z:
1. Dochodów w∏asnych samorzàdu gminnego, przeznaczonych na realizacj´ gminnego programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych lub innych dochodów w∏asnych samorzàdu, nie wi´cej jednak
ni˝ w 90% ogólnych kosztów dzia∏alnoÊci Centrum – w przypadku tworzenia CIS przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
2. Dochodów w∏asnych samorzàdu gminnego, przeznaczonych na realizacj´ gminnego programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych – w przypadku tworzenia CIS przez organizacj´ pozarzàdowà
kwota dotacji jest ustalana jako iloczyn kwoty okreÊlonej uchwa∏à rady
gminy oraz liczby uczestników zaj´ç reintegracji zawodowej i spo∏ecznej
prowadzonych Centrum i liczby pracowników Centrum, wg stanu na
koniec miesiàca, i wyp∏acana co miesiàc, przez okres dzia∏alnoÊci Centrum, w terminie do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, za
który zosta∏a przyznana dotacja,
3. Dochodów uzyskiwanych z dzia∏alnoÊci prowadzonej przez Centrum,
4. Ârodków z Unii Europejskiej,
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5. Ârodków Funduszu Pracy,
6. Ârodków PFRON,
7. Ârodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w ramach Sektorowego
Rozwoju
Zasobów
Ludzkich
(SPO Inne
RZL)
Lp. Programu
Przeznacze- Operacyjnego
Ârodki
Starosta
Marsza∏ek
Paƒstwowy
Europejski
nie Êrodków 1.5w∏asne
ze Êrodków
wojewódzFundusz
Fundusz
Dzia∏anie
– „Promocja
aktywnej
polityki
spo∏ecznej
poprzez wsparfinansowych
wnioskoFunduszu
Rehabilita- Spo∏eczny
cie
grup szczególnego
ryzyka” oraztwa
Dzia∏ania
1.4 – „Integracja zawodowg paragradawcy
Pracy
cji Osób
wa fów*
i spo∏eczna osób iepe∏nosprawnych”, Niepe∏nosprawnych
8. Zasobów instytucji tworzàcej, pochodzàcych
ze zbiórek, darowizn lub
1.
z innych dochodów w∏asnych gminy ni˝ te, które sà przeznaczone na
realizacj´ gminnego programu profilaktyki i przeciwdzia∏ania proble2.
mów alkoholowych, w przypadku Centrum utworzonego przez organi3.
zacj´ pozarzàdowà.
itd.
A.2. OkreÊlenie wysokoÊci zasobów w∏asnych instytucji tworzàcej CenRatrum w odniesieniu do:
zem
1. Bazy lokalowej (pomieszczeƒ: biurowych oraz przeznaczonych do prowadzenia reintegracji zawodoweji spo∏ecznej),
2. Wyposa˝enia w maszyny i urzàdzenia do prowadzenia dzia∏alnoÊci
okreÊlonej we wniosku,
3. Wyposa˝enia w materia∏y biurowe, surowce do dzia∏alnoÊci okreÊlonej
we wniosku, i inne.
B. OkreÊlenie kosztów utworzenia Centrum:
1. OkreÊlenie kosztów przystosowania pomieszczeƒ przeznaczonych na
reintegracj´ zawodowà i spo∏ecznà,
2. OkreÊlenie kosztów wyposa˝enia i przygotowania stanowisk pracy
w CIS (w tym zakup maszyn i urzàdzeƒ niezb´dnych do prowadzenia
produkcji lub Êwiadczenia us∏ug, zakup surowców, materia∏ów i narz´Kwota w z∏otych
Lp. dzi potrzebnych
Rodzaj
kosztów
do rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci gospodarczej)
.
C. OkreÊlenie
kosztów
Centrum:
Koszty realizacji
procesuutworzenia
reintegracji zawodowej
i
1.
spo∏ecznej uczestników
1. OkreÊlenie
kosztów programu
przystosowania pomieszczeƒ przeznaczonych na
zawodowà
i spo∏ecznà,
Koszty osobowe
pracowników
CIS
2. reintegracj´
2.
OkreÊlenie
kosztów
wyposa˝enia
i przygotowania stanowisk pracy
3. Koszty utrzymania CIS
w CIS (w tym zakup maszyn i urzàdzeƒ niezb´dnych do prowadzenia
9. Razem:
produkcji lub Êwiadczenia us∏ug, zakup surowców, materia∏ów i narz´dzi potrzebnych do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej) .
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Wzór
èRÓD¸A FINANSOWANIA DZIA¸ALNOÂCI CENTRUM
INTEGRACJI SPO¸ECZNEJ

Lp.

Rodzaj kosztów

Kwota w z∏otych

1.

Âwiadczenie integracyjne wyp∏acane uczestnikom CIS:
a) wyp∏acane w okresie próbnym
b) wyp∏acane po okresie próbnym

2.

Badania lekarskie uczestników CIS

3.

Odzie˝ ochronna dla uczestników CIS

4.

Koszty materia∏ów dydaktycznych dla uczestników CIS

wynikajàce
z dzia∏alnoÊci
(wytwórczej,
5. Koszty materia∏ów
*Rozporzàdzenie
Ministra
Finansów
z 23 marca
2003us∏ugor. w sprawie szczegówej,
handlowej
oraz
dzia∏alnoÊci
wytwórczej
w
rolnictwie)
∏owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.
Posi∏ki
uczestników
U6.03 Nr
137dla
poz.
1307) CIS
Ubezpieczenie uczestników CIS

7.

C.1.
OkreÊlenie ogólnych kosztów dzia∏alnoÊci Centrum
8. Inne koszty (np. wynajmu sal dydaktycznych itp.)
9.

Wzór

Razem:

OGÓLNE KOSZTY DZIA¸ALNOÂCI CENTRUM
INTEGRACJI SPO¸ECZNEJ
Za okres od ............. do .............

Lp.
1.

Stanowisko

Liczba Miesi´czna p∏aca
etatów
brutto w z∏

Roczna p∏aca
brutto w z∏

Pochodne od
wynagrodzenia

Razem
w z∏

Kierownik
CIS

2.
Razem:
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C.2. OkreÊlenie kosztów realizacji reintegracji zawodowej i spo∏ecznej
uczestników programu
Wzór
KOSZTY REALIZACJI REINTEGRACJI ZAWODOWEJ
I SPO¸ECZNEJ UCZESTNIKÓW PROGRAMU
Za Rodzaj
okres od
............ do ............
kosztów
Kwota w z∏otych

Lp.
1.

Koszt utrzymania pomieszczeƒ: (a) w∏asnych, takie jak: energia
elektryczna, energia cieplna, woda, telefon, ubezpieczenie mienia,
wywóz nieczystoÊci, podatki i op∏aty itp.
(b) Wynaj´tych, takie jak:

2.

Pozosta∏e koszty administracyjne (a) druki, (b) Êrodki czystoÊci, (c)
krajowe podró˝e s∏u˝bowe itp.

3.

Inne us∏ugi np. (a) bankowe i prawne, (b) monitoring obiektu, (c)
us∏ugi transportowe, (d) us∏ugi remontowe, (e) reklamowe, (f)
us∏ugi pocztowe, (g) szkolenia itp.
Razem:

C.3. OkreÊlenie kosztów osobowych pracowników CIS
Wzór
KOSZTY OSOBOWE PRACOWNIKÓW
CENTRUM INTEGRACJI SPO¸ECZNEJ
Za okres od ............ do ............
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C.4. OkreÊlenie kosztów utrzymania CIS
Wzór
KOSZTY UTRZYMANIA CENTRUM INTEGRACJI SPO¸ECZNEJ
Za okres od ............ do ............

5. ZASADY FUNKCJONOWANIA.
CEL: okreÊlenie procesów zachodzàcych w organizacji (podstawowych,
regulacyjnych i pomocniczych)
Centrum Integracji Spo∏ecznej prowadzi dzia∏alnoÊç wytwórczà, handlowà
lub us∏ugowà oraz dzia∏alnoÊç wytwórczà w rolnictwie, która nie stanowi
dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej,
w celu realizacji procesu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej.
Sposób post´powania
1. Organizacja i realizacja procesu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej
uczestników CIS.
2. Planowanie i wytyczanie kierunków dzia∏ania CIS.
3. Sprawne zarzàdzanie i kierowanie Centrum zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisamii procedurà.
4. Wspó∏praca i wspó∏dzia∏anie z instytucjami w celu realizacji procesu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej.
5. Przedstawianie corocznie, odpowiednim organom, sprawozdania zawierajàcego rozliczenie dotacji, dzia∏alnoÊci oraz efektów reintegracji zawodowej i spo∏ecznej, a tak˝e preliminarza wydatków i przychodów.
6. Informowanie wojewody o ka˝dej zmianie danych zawartych we wniosku.
7. Systematyczne i okresowe przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych.
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8. Monitorowanie losów uczestników i przeprowadzanie pomiaru efektywnoÊci po zakoƒczeniu programu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej.
5.1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA CIS
Wójt, burmistrz, prezydent, tworzàc Centrum Integracji Spo∏ecznej w formie gospodarstwa pomocniczego (lub szef organizacji pozarzàdowej) okreÊla, oprócz zadaƒ wynikajàcych z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, równie˝
jego struktur´ organizacyjnà, regulamin organizacyjny, liczb´ etatów, bud˝et
i inne.
Projekt regulaminu organizacyjnego przedstawiono we wzorze.
Liczba etatów, zakres zadaƒ poszczególnych stanowisk pracy, schemat
struktury organizacyjnej zale˝à od zakresu realizowanej reintegracji zawodowej i spo∏ecznej, bazy lokalowej oraz bud˝etu Centrum.
Wzór
Przyk∏adowy ramowy regulamin organizacyjny oraz
przyk∏adowy schemat struktury organizacyjnej
ROZDZIA¸ I
Przepisy ogólne.
§1
Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Spo∏ecznej w ............
................. okreÊla zasady wewn´trznej organizacji oraz struktur´ i zakres
dzia∏ania komórek organizacyjnych wchodzàcych w jego sk∏ad.
§2
Ilekroç w regulaminie jest mowa o:
1. Ustawie nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003r. nr 122, poz. 1143 z póêniejszymi
zmianami),
2. CIS nale˝y przez to rozumieç Centrum Integracji Spo∏ecznej,
3. Centrum nale˝y przez to rozumieç Centrum Integracji Spo∏ecznej,
4. Kierowniku nale˝y przez to rozumieç Kierownika Centrum Integracji
Spo∏ecznej w ...........................................,
5. Uczestniku nale˝y przez to rozumieç osob´ uczestniczàcà w zaj´ciach
w centrum integracji spo∏ecznej w ramach indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego,
6. Programie nale˝y przez to rozumieç indywidualny program zatrudnienia socjalnego.
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§3
1. Siedzibà CIS jest .....................................................................................
2. Terenem dzia∏ania CIS jest województwo, powiat, miasto, gmina.
§4
Centrum Integracji Spo∏ecznej wykonuje zadania wynikajàce z:
1. Ustawy,
2. Rozporzàdzenia MGPiPS z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji spo∏ecznej (Dz. U.
z 2004r. nr 3, poz. 17),
3. Rozporzàdzenia MEN oraz MPiPS z dnia 12 paêdziernika 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta∏cenia ogólnego doros∏ych (Dz. U. z 1993r. nr 103, poz. 472 oraz Dz. U.
z 1996r. nr 24, poz. 110) .
ROZDZIA¸ II
Zasady wykonywania funkcji kierowniczych.
§5
1. Kierownika CIS zatrudnia i zwalnia Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta,
szef organizacji pozarzàdowej.
2. Nadzór merytoryczny nad dzia∏alnoÊcià Centrum sprawuje Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, szef organizacji pozarzàdowej.
3. Pracà CIS kieruje kierownik Centrum oraz reprezentuje je na zewnàtrz.
4. Kierownik kieruje CIS na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialnoÊci za wyniki pracy Centrum.
5. Kierownik CIS wykonuje wobec pracowników czynnoÊci pracodawcy
w rozumieniu przepisów prawa pracy.
6. Kierownika CIS w czasie jego nieobecnoÊci zast´puje wyznaczona pisemnie przez niego osoba, która przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje Kierownika Centrum.
§6
Centrum Integracji Spo∏ecznej kieruje zgodnie z zasadà jednoosobowego
kierownictwa Kierownik Centrum, do obowiàzków którego nale˝y:
1. Sprawowanie nadzoru nad realizacjà zadaƒ merytorycznych Centrum
oraz koordynowanie pracy wszystkich stanowisk pracy.
2. Wspó∏dzia∏anie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do pe∏nej realizacji zadaƒ wynikajàcych
z procesu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej.
3. OkreÊlanie zadaƒ i poziomu kompetencji wszystkich pracowników Centrum.
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4. Przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i spo∏ecznej po podpisaniu z nimi indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.
5. Zaprzestanie realizacji programów z uczestnikami reintegracji zawodowej
i spo∏ecznej.
6. Ustalanie zasad gospodarki finansowej i materia∏owej Centrum, w oparciu o obowiàzujàce przepisy. Dysponowanie Êrodkami okreÊlonymi
w bud˝ecie Centrum oraz ponoszenie odpowiedzialnoÊci za prawid∏owe
ich wykorzystanie.
7. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
8. Zapewnienie odpowiedniego wyposa˝enia Centrum w sprz´t i urzàdzenia
niezb´dne do w∏aÊciwej realizacji procesu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej.
9. Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury technicznej Centrum tj. terminowych przeglàdów, konserwacji, remontów
i modernizacji.
10. Ponoszenie odpowiedzialnoÊci za powierzone mienie.
§7
Kierownik CIS realizuje zadania Centrum w ramach posiadanych Êrodków
i podleg∏ych mu pracowników wed∏ug w∏aÊciwoÊci rzeczowej i miejscowej na
podstawie przepisów prawa, procedury tworzenia i dzia∏ania CIS.
§8
Kierownik CIS jest kierownikiem zak∏adu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i w ramach tych przepisów decyduje o:
1. Zatrudnianiu, zwalnianiu i wynagradzaniu pracowników CIS w ramach
limitu posiadanych Êrodków, zgodnie z zasadami finansowania w∏aÊciwymi dla danej jednostki.
2. Przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porzàdkowych zgodnie
z Kodeksem Pracy, regulaminem i instrukcjami CIS.
§9
Kierownik CIS sprawuje nadzór w zakresie organizacji pracy Centrum i zapewnia:
1. Nale˝yte i terminowe za∏atwianie spraw.
2. OkreÊlanie zasad wykonywania zadaƒ oraz form i metod pracy.
3. Prowadzenie prawid∏owej polityki kadrowej i doskonalenie kadr.
4. Warunki organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania CIS.
5. Ustalanie i realizacj´ planów pracy CIS.
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ROZDZIA¸ III
Przyk∏adowa wewn´trzna struktura organizacyjna, podzia∏ zadaƒ i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy
(przy opracowywaniu struktury organizacyjnej
nale˝y kierowaç si´ zapisami art. 11 Ustawy)
§ 10
1. Struktur´ organizacyjnà CIS tworzà (mogà tworzyç) :
– Kierownik,
– G∏ówny ksi´gowy,
– Specjalista ds. kadr i administracji, Specjalista ds. zaopatrzenia i sprzeda˝y, Instruktor zawodu, Psycholog-terapeuta, Doradca zawodowy,
Pracownik socjalny, Specjalista ds. BHP i Ppo˝.
2. W celu realizacji niektórych szczególnych zadaƒ Kierownik CIS w drodze
zarzàdzenia wewn´trznego mo˝e powo∏ywaç zespo∏y i komisje zadaniowe.
3. Schemat wewn´trznej struktury organizacyjnej CIS stanowi za∏àcznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
§ 11
Do kompetencji Kierownika CIS nale˝y:
1. Przedk∏adanie (zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy) sprawozdania wojewodzie,
wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, szefowi organizacji pozarzàdowej, zawierajàcego rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz sprawozdania z dzia∏alnoÊci i efektów reintegracji zawodowej i spo∏ecznej, a tak˝e
preliminarz wydatków i przychodów na dany rok.
2. Przedk∏adanie opracowaƒ (analiz, wniosków, sprawozdaƒ itp.) oraz podpisywanie wszelkiej korespondencji CIS kierowanej do Rady Gminy, Miasta i Gminy, Miasta, wójta, burmistrza, prezydenta, szefa organizacji
pozarzàdowej, Komisji Rady Gminy, Miasta i Gminy, Miasta, organów
statutowych organizacji pozarzàdowej i innych instytucji, zgodnie z otrzymanym pe∏nomocnictwem.
3. Wyst´powanie z inicjatywà podj´cia uchwa∏ przez Rad´ Gminy, Miasta
i Gminy, Miasta, organy statutowe organizacji pozarzàdowej i zarzàdzeƒ
wójta, burmistrza, prezydenta miasta, szefa organizacji pozarzàdowej,
4. Informowanie Wojewody o ka˝dej zmianie danych zawartych we wniosku
o utworzenie CIS,
5. Sprawowanie bezpoÊredniego nadzoru nad uczestnikami CIS,
6. Wydawanie zarzàdzeƒ wewn´trznych,
7. Wydawanie zaleceƒ pokontrolnych i poleceƒ s∏u˝bowych,
8. Przedstawianie projektu bud˝etu CIS,
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9. Inne sprawy indywidualne, zastrze˝one przez Kierownika do swojej ostatecznej akceptacji.
§ 12
Do zadaƒ, obowiàzków i uprawnieƒ wspólnych pracowników CIS nale˝y:
1. Zapewnienie prawid∏owej i terminowej realizacji merytorycznych zadaƒ
CIS,
2. Prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczàcej prowadzonych
spraw zgodnie z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisami,
3. Opracowywanie okresowych i rocznych planów pracy,
4. Dbanie o rozwój zawodowy i uczestniczenie w szkoleniach,
5. Wspó∏praca z innymi stanowiskami pracy w zakresie opracowywania analiz, informacji i opinii,
6. Parafowanie pism wychodzàcych przed skierowaniem ich do podpisu
przez Kierownika CIS,
7. Wykonywanie, w uzasadnionych przypadkach, zadaƒ dodatkowych nie
obj´tych zakresem czynnoÊci,
8. Inicjowanie i popieranie inicjatyw w zakresie zadaƒ okreÊlonych w programie dzia∏ania CIS.
§13
Do zakresu obowiàzków G∏ównego Ksi´gowego w szczególnoÊci nale˝y:
1. Prowadzenie rachunkowoÊci CIS zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
i zasadami, polegajàce zw∏aszcza na:
a. zorganizowaniu sporzàdzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu
i kontroli dokumentów w sposób zapewniajàcy:
– w∏aÊciwy przebieg operacji gospodarczych,
– ochron´ mienia b´dàcego w posiadaniu CIS,
– sporzàdzanie kalkulacji wyników kosztów wykonanych zadaƒ oraz
– sprawozdawczoÊci finansowej,
b. bie˝àcym i prawid∏owym prowadzeniu ksi´gowoÊci oraz sporzàdzaniu
kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadaƒ i sprawozdawczoÊci
finansowej w sposób umo˝liwiajàcy:
– terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
– ochron´ mienia b´dàcego w posiadaniu CIS oraz terminowe i prawid∏owe rozliczenie osób majàtkowo odpowiedzialnych za to mienie,
– prawid∏owe i terminowe dokonywanie rozliczeƒ finansowych,
2. Prowadzenie gospodarki finansowej CIS zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami, polegajàce zw∏aszcza na:
– wykonywaniu dyspozycji Êrodkami pieni´˝nymi zgodnie z przepisami
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dotyczàcymi zasad wykonywania bud˝etu, gospodarki Êrodkami pozabud˝etowymi i innymi b´dàcymi w dyspozycji CIS,
– zapewnieniu pod wzgl´dem finansowym prawid∏owoÊci umów zawieranych przez CIS,
– przestrzeganiu zasad rozliczeƒ pieni´˝nych i ochrony wartoÊci pieni´˝nych,
– zapewnieniu terminowego Êciàgania nale˝noÊci i dochodzenia roszczeƒ
spornych oraz sp∏aty zobowiàzaƒ,
3. Analiza wykorzystania Êrodków przydzielonych z bud˝etu lub Êrodków
pozabud˝etowych i innych b´dàcych w dyspozycji CIS.
4. Dokonywanie w ramach kontroli wewn´trznej:
– wst´pnej, bie˝àcej i nast´pnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiàzków,
– wst´pnej kontroli legalnoÊci dokumentów dotyczàcych wykonywania
planów finansowych CIS,
– nast´pnej kontroli operacji gospodarczych CIS stanowiàcych przedmiot
ksi´gowaƒ.
6. Opracowywanie sprawozdaƒ finansowych, dokonywanie ich analizy oraz
terminowe sporzàdzanie bilansu finansowego,
7. Nadzorowanie pracy komisji inwetaryzacyjnej oraz kasy CIS poprzez
przeprowadzanie wyrywkowych kontroli stanu faktycznego z rejestrów
ewidencyjnych,
8. Systematyczne informowanie Kierownika CIS o sytuacji finansowej Centrum oraz o przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli dokumentów niezgodnoÊci z obowiàzujàcymi przepisami lub naruszajàcymi ustalony obieg
dokumentów.
§ 14
Do zadaƒ specjalisty ds. kadr i administracji nale˝y:
1. Prowadzenie spraw pracowniczych zwiàzanych ze stosunkiem pracy osób
zatrudnionych w CIS,
2. Prowadzenie ewidencji indywidualnych upowa˝nieƒ i pe∏nomocnictw
wydanych przez Kierownika CIS,
3. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji
oraz prowadzenie spraw wynikajàcych z instrukcji kancelaryjnej,
4. Sprawowanie nadzoru i kontroli dyscypliny pracy oraz przestrzegania
przepisów regulaminu pracy i kodeksu pracy,
5. Opracowywanie materia∏ów z przeprowadzanych kontroli,
6. Kontrola realizacji zaleceƒ organów kontroli zewn´trznej,
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7. Prowadzenie spraw zwiàzanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i za˝aleƒ,
8. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminowoÊci wykonywania
badaƒ okresowych pracowników i prowadzenie stosownej ewidencji,
9. Prowadzenie dokumentacji zwiàzanej z wydawaniem poleceƒ wyjazdów
s∏u˝bowych oraz legitymacji ubezpieczeniowych,
10. Sporzàdzanie i naliczanie list p∏ac pracowników, kart wynagrodzeƒ, rozliczeƒ z ZUS, Urz´dem Skarbowym oraz Powiatowym Urz´dem Pracy,
11. Prowadzenie spraw zwiàzanych z ubezpieczeniami indywidualnymi i grupowymi pracowników Centrum,
12. Prowadzenie rejestrów wykorzystanych urlopów,
13. Kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków o emerytury i renty pracowników CIS,
14. Prowadzenie spraw zwiàzanych z nagradzaniem, awansowaniem oraz
karaniem pracowników,
15. Administrowanie majàtkiem Centrum, w tym przeprowadzanie spisów inwentaryzacyjnych oraz spisów z natury zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
16. Prowadzenie gospodarki Êrodkami ruchomymi,
17. Prowadzenie spraw formalno-prawnych dotyczàcych obiektów
i pomieszczeƒ zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià CIS,
18. Prowadzenie archiwum zak∏adowego,
19. Prowadzenie sekretariatu CIS.
20. Tworzenie baz informacyjnych:
– uczestnikach CIS poszukujàcych zatrudnienia,
– o dzia∏alnoÊci us∏ugowej, wytwórczej i handlowej CIS,
– o spó∏dzielniach socjalnych,
– dla osób planujàcych rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
§ 15
Do zadaƒ specjalisty ds. zaopatrzenia i sprzeda˝y nale˝y:
1. Zaopatrzenie CIS w Êrodki techniczno-biurowe i socjalne,
2. Zbieranie i realizacja zamówieƒ dotyczàcych zapotrzebowania na zakup
materia∏ów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià CIS,
3. Analiza ofert sprzeda˝y materia∏ów do dzia∏alnoÊci wytwórczej CIS,
4. Promocja oferty produkcyjnej Centrum na rynku lokalnym,
5. Pozyskiwanie potencjalnych nabywców produktów dzia∏alnoÊci wytwórczej prowadzonej przez CIS,
6. Prowadzenie kampanii marketingowej dzia∏alnoÊci wytwórczej i us∏ugowej Centrum,
7. Przygotowywanie procedur przetargowych zgodnie z ustawà o zamówieniach publicznych,
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§ 16
Do zadaƒ instruktora zawodu nale˝y:
1. Opracowywanie programu szkolenia dla uczestników CIS,
2. Prowadzenie zaj´ç integracji zawodowej,
3. Ocenianie zdobytych przez uczestników umiej´tnoÊci w czasie zaj´ç reintegracji zawodowej,
4. Wnioskowanie o skierowanie uczestnika CIS do egzaminu zawodowego,
uprawniajàcego do wykonywania zawodu,
5. Sta∏a wspó∏praca z pracownikiem socjalnym, doradcà zawodowym i psychologiem- terapeutà CIS w zakresie realizacji „Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego” uczestników.
§ 17
Do zadaƒ psychologa-terapeuty nale˝y:
1. Wspó∏udzia∏ w opracowywaniu programu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej dla uczestników CIS,
2. Prowadzenie zaj´ç reintegracji spo∏ecznej ze szczególnym uwzgl´dnieniem:
– kszta∏cenia umiej´tnoÊci pozwalajàcych na pe∏nienie ról spo∏ecznych
i osiàgania pozycji spo∏ecznych dost´pnych osobom nie podlegajàcym
wykluczeniu spo∏ecznemu,
– nauki planowania ˝ycia i zaspokajania potrzeb w∏asnym staraniem
zw∏aszcza przez mo˝liwoÊç osiàgni´cia w∏asnych dochodów przez
zatrudnienie lub w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà,
– nauki umiej´tnoÊci racjonalnego gospodarowania posiadanymi Êrodkami pieni´˝nymi,
– motywowania do w∏asnej aktywnoÊci zawodowej.
3. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych oraz inicjowanie
i nadzorowanie dzia∏ania grup wsparcia (samopomocowych) dla uczestników CIS, w zale˝noÊci od rodzaju wykluczenia spo∏ecznego, któremu podlegajà, oraz nadzór nad dzia∏aniem grup edukacyjnych,
4. Diagnozowanie i ocena potencja∏u zainteresowaƒ, predyspozycji zawodowych, osobowoÊci i cech psychofizycznych uczestników CIS z wykorzystaniem narz´dzi psychologicznego pomiaru,
5. Sta∏a wspó∏praca z pracownikiem socjalnym, doradcà zawodowym
i instruktorem zawodu CIS.
§ 18
Do zadaƒ doradcy zawodowego nale˝y:
1. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie lokalnej informacji
o zawodach, mo˝liwoÊciach kszta∏cenia i szkolenia zawodowego,
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2. Prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz
informacji zawodowej,
3. Doradca zawodowy mo˝e wspó∏uczestniczyç w zaj´ciach warsztatów terapeutycznych,
4. Diagnozowanie i okreÊlanie predyspozycji zawodowych oraz Êcie˝ki rozwoju zawodowego,
5. Okresowe sporzàdzanie bilansów kompetencji uczestników CIS,
6. Sta∏a wspó∏praca z pracownikiem socjalnym, psychologiem-terapeutà
oraz instruktorem zawodu, tak˝e dotyczàca nadzoru nad dzia∏aniem grup
edukacyjnych,
7. Prowadzenie zaj´ç reintegracji zawodowej dotyczàcych zak∏adania i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez uczestników CIS.
§ 19
Do zadaƒ pracownika socjalnego nale˝y:
1. Opracowywanie „Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego” dla
uczestników CIS przy sta∏ej wspó∏pracy z psychologiem-terapeutà, doradcà zawodowym i instruktorem zawodu uwzgl´dniajàc zakres integracji
zawodowej i spo∏ecznej oraz rodzaje sprawnoÊci psychofizycznych niezb´dnych do podj´cia pracy i metody ich çwiczenia,
2. Nadzór na realizacjà zadaƒ zawartych w „Indywidualnym programie
zatrudnienia socjalnego” uczestników przez ca∏y okres jego trwania,
3. Opiniowanie wniosków o przed∏u˝enie okresu uczestnictwa w zaj´ciach
Centrum przedk∏adanych Kierownikowi CIS,
4. Wnioskowanie o wczeÊniejsze zakoƒczenie programu i skierowanie do
zatrudnienia wspieranego,
5. Sta∏a wspó∏praca z pracownikami socjalnymi oÊrodków pomocy spo∏ecznej oraz z pracownikami innych instytucji,
6. Nadzorowanie dzia∏ania grup wsparcia i grup samopomocowych,
7. Pracownik socjalny mo˝e wspó∏uczestniczyç w prowadzeniu zaj´ç warsztatów terapeutycznych,
8. Ewaluacja przebiegu realizacji programu uczestników CIS.
§ 20
Do zadaƒ instruktora ds. BHP i Ppo˝. nale˝y:
1. Prowadzenie spraw zwiàzanych z bhp i ochronà przeciwpo˝arowà,
2. Szkolenie nowo zatrudnionych pracowników i uczestników z obowiàzujàcych na
stanowiskach przepisów bhp i ppo˝. ,
3. Uczestnictwo w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków
wynikajàcych z badania przyczyn i okolicznoÊci wypadku, opracowywanie
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wewn´trznych regulaminów, zarzàdzeƒ i instrukcji w zakresie bhp i ppo˝. ,
4. Przeprowadzanie okresowych przeglàdów, opracowywanie i przedk∏adanie
wniosków odnoÊnie stanu bhp oraz zabezpieczenia ppo˝. majàcych na celu zapobieganie zagro˝enia ˝ycia i zdrowia pracowników i uczestników CIS oraz popraw´ warunków pracy,
5. Bie˝àce informowanie Kierownika o stwierdzonych zagro˝eniach zawodowych
wraz z wnioskami zmierzajàcymi do ich usuni´cia,
6. Opiniowanie szczegó∏owych instrukcji na poszczególnych stanowiskach pracy,
7. Prowadzenie rejestrów,
Kierownik CIS kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczàcych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeƒ
o takie choroby, a tak˝e przechowywanie wyników badaƒ ÊrodoPracownik ds.
Pracownik
Pracownik wiska pracy.
G∏ówny
Pracownik
zaopatrzenia
ROZDZIA¸ds.IVkadr
socjalny
Ksi´gowy
ds. bhp
i sprzeda˝y
i administracji
Postanowienia koƒcowe
§ 21
1. Wszystkich pracowników CIS obowiàzuje przestrzeganie przepisów bhp i ppo˝.,
2. Wszystkich pracowników CIS obowiàzuje przestrzeganie Regulaminu.
3. Pracownicy CIS potwierdzajà
podpisem
do wiadomoÊci
i stosoDoradca swoim
Psycholog
– przyj´cie
Instruktor
Instruktor
wania postanowienia
niniejszego Regulaminu.
zawodowy
terapeuta
zawodu
zawodu
4. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiàzków s∏u˝bowych.
§ 22
Zadania, obowiàzki i odpowiedzialnoÊç na poszczególnych stanowiskach pracy
okreÊlajà indywidualne zakresy czynnoÊci.
§ 23
1. Piecz´cie urz´dowe b´dàce na stanie CIS sà ewidencjonowane, a ich odbiór
potwierdzony na piÊmie,
2. Piecz´cie przechowywane sà pod zamkni´ciem w sposób uniemo˝liwiajàcy
dost´p osobom nieupowa˝nionym,
§ 24
Wszelkie zmiany w Regulaminie po jego zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta, szefa organizacji pozarzàdowej wymagajà ponownej akceptacji.
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Za∏àcznik nr 1
PRZYK¸ADOWY SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
CENTRUM INTEGRACJI SPO¸ECZNEJ
(przy opracowywaniu schematu struktury organizacyjnej nale˝y kierowaç
si´ zapisami art. 11 ustawy o zatrudnieniu socjalnym)

Administracja
Kierownik Centrum
powinien posiadaç
nast´pujàce
kompetencje:

wykszta∏cenie wy˝sze, co najmniej 5-letni sta˝ pracy na stanowiskach kierowniczych, odpowiadaç za: planowanie, koordynowanie, wspó∏dzia∏anie, nadzorowanie i wytyczanie kierunków
dzia∏ania CIS, dysponowanie Êrodkami finansowymi oraz prowadzenie polityki kadrowej; posiadaç wiedz´ z zakresu: organizacji i zarzàdzania, przepisów prawa, ekonomii i biznesu

wykszta∏cenie wy˝sze ekonomiczne, co najmniej 5-letni sta˝
pracy na stanowiskach kierowniczych w s∏u˝bach finansowo –
G∏ówny ksi´gowy
ksi´gowych, odpowiadaç za: planowanie dochodów i wydatków
powinien posiadaç
oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych, przestrzeganast´pujàce
nie przepisów ustawy o finansach publicznych; posiadaç wiedz´
kompetencje:
z zakresu: finansów i rachunkowoÊci, zasad prowadzenia ewidencji finansowo-ksi´gowej;
Êrednie – po˝àdane wy˝sze, co najmniej 3-letni
6 KWALIFIKACJE Iwykszta∏cenie
ZADANIA KADRY
sta˝
pracy;
odpowiadaç
za: prowadzenie
spraw kadrowych
Pracownikiem Centrum mogà byç osoby posiadajàce
co najmniej
wykszta∏Pracownik ds. kadr i obs∏ug´ sekretariatu, prawid∏owe gospodarowanie i zarzàcenie Êrednie, po˝àdane wy˝sze kierunkowe z odpowiednimi uprawnieniami
dzanie zasobami rzeczowymi i Êrodkami ruchomymi CIS;
i administracji
(np.
pedagogicznymi,posiadaç
w zakresie
ksi´gowoÊci bud˝etowej, prowadzenia psypowinien
wiedz´ z zakresu: zasad prowadzenia dokumentacji
choterapii, itp.)
kadrowej i obs∏ugi sekretariatu, prac administracyjno – biuOsoby zatrudnione na
stanowiskach pracy w Centrum sà zobowiàzane do
rowych;
przestrzegania zasady:
(a)
jednoosobowego
kierownictwa,
poszanowania
wykszta∏cenie
Êrednie – po˝àdane
wy˝sze,(b)
co najmniej
5-letni
godnoÊci ludzkiej, (c)
odpowiedzialnoÊci,
(d)
kompetencji,
(e)
sta˝ pracy w dzia∏ach zaopatrzenia, sprzeda˝y i zachowania
marketingu;
Pracownik ds.
zaopa- (f) zaufania, (g) wspó∏dzia∏ania, (i) zabezpieczenia
tajemnicy
s∏u˝bowej,
odpowiadaç za: zaopatrzenie CIS w materia∏y zwiàzane
trzenia
dobra klienta.
z dzia∏alnoÊcià CIS, marketing dzia∏alnoÊci CIS oraz pozyskii sprzeda˝y
wanieetatowych
potencjalnych
produktów specjalistów
dzia∏alnoÊci
Liczb´ pracowników
CIS nabywców
oraz nieetatowych
powinien posiadaç
gospodarczej
prowadzonej
metod
i technik negocjacji,
sprzezatrudnionych
do
realizacji
zadaƒ
CIS
okreÊla
wnioskodawca
w
zale˝noÊci
nast´pujàce
da˝y
i
marketingu.
Pracownik
ten
powinien
cechowaç
si´
od
zakresu realizowanej reintegracji zawodowej i spo∏ecznej oraz mo˝liwokompetencje:
komunikatywnoÊcià,
dobrà
pami´cià,
pomys∏owoÊcià
i
kreÊci finansowych (kierujàc si´ zapisami art. 11 Ustawy).
atywnoÊcià.

SpecjaliÊci CIS
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Ka˝dy z pracownikówwykszta∏cenie
powinien spe∏niaç
okreÊlone
kompetencje,
przez,
ÊrednieÊciÊle
zawodowe
– po˝àdane
wy˝sze zawodowe,wiedz´
posiadaç
uprawnienia
pedagogiczne,
co najmniej
5-letni
które nale˝y rozumieç:
– jej
zakres i poziom,
kwalifikacje
i umiej´tnopracykomunikacji
na podobnymwerbalnej
stanowisku,
odpowiadaç za:
zgodne
Instruktor
zawodu
Êci,
postaw´
– zakres ista˝
poziom
i niewerbalnej,
doÊwiadz
programem
prowadzenie
zaj´ç
reintegracji
zawodowej,
powinien
posiadaç
czenie – ˝yciowe i zawodowe. Na pe∏nym etacie w Centrum mogà byç zatrudw∏aÊciwe przygotowanie
uczestników
do egzaminu
uprawnianast´pujàce
nieni
nast´pujàcy pracownicy
(przyk∏adowo)
: Kierownik
CIS, G∏ówna(y)
kompetencje
jàcego do wykonywania zawodu; posiadaç wiedz´ z zakresu:
ksi´gowa(y), specjalista ds. kadr i administracji, specjalista ds. zaopatrzenia
praktycznej nauki zawodu w danej specjalnoÊci, pedagogiki
i sprzeda˝y, pracownik socjalny. Pozostali pracownicy mogà byç zatrudnieni
oraz podstaw psychologii i socjologii.
na cz´Êci etatu, na umow´ o dzie∏o lub zlecenie. Ponadto mo˝na zawrzeç
wykszta∏cenie wy˝sze psychologiczne, posiadaç uprawnienia
umow´ z podmiotem prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà o Êwiadczenie
do prowadzenia psychoterapii, co najmniej 5-letni sta˝ pracy
specjalistycznych
us∏ug,
np. psychologicznych.
w zawodzie;
odpowiadaç za: zgodne z programem prowadzePsycholog – terapeuta
powinien posiadaç
nast´pujàce
kompetencje

Doradca zawodowy
powinien posiadaç
nast´pujàce
kompetencje

Pracownik socjalny
powinien posiadaç
nast´pujàce
kompetencje:

nie zaj´ç w ramach reintegracji spo∏ecznej, sta∏à wspó∏prac´
z pracownikiem socjalnym, doradcà zawodowym i instruktorem zawodu; posiadaç wiedz´ z zakresu: metod i technik psychoterapii, rozwiàzywania problemów spo∏ecznych z zakresu
uzale˝nieƒ;
wykszta∏cenie wy˝sze, preferowane wy˝sze kierunkowe:
doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika,
co najmniej 3-letni sta˝ pracy w zawodzie doradcy; odpowiadaç za: okreÊlenie predyspozycji zawodowych, okreÊlenie
Êcie˝ki rozwoju zawodowego i kariery zawodowej; posiadaç
wiedz´ z zakresu: psychologii, socjologii i pedagogiki, zawodoznawstwa, rynku pracy;
wykszta∏cenie Êrednie z dyplomem uzyskania tytu∏u zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego – po˝àdane wy˝sze
kierunkowe, co najmniej 5-letni sta˝ pracy w oÊrodkach
pomocy spo∏ecznej; odpowiadaç za: opracowanie wspólnie
z psychologiem-terapeutà, doradcà zawodowym i instruktorem zawodu oraz prawid∏owà realizacj´ „Indywidualnego
programu zatrudnienia socjalnego”, wnioskowanie w sprawie przed∏u˝enia, zakoƒczenia okresu uczestnictwa w zaj´ciach lub skierowania do zatrudnienia wspieranego; opracowanie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego
posiadaç wiedz´ z zakresu: psychologii, socjologii i pedagogiki, elementów prawa, elementów medycyny;
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wykszta∏cenie Êrednie – po˝àdane wy˝sze, co najmniej
5-letni sta˝ pracy w s∏u˝bie bhp; odpowiadaç za: szkolenie
Pracownik ds. BHP
pracowników i uczestników CIS z zakresu bhp i ppo˝. , nadi ppo˝. powinien
zorowanie i analizowanie stanu bhp i ppo˝. oraz proponoposiadaç nast´pujàce
wanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do poprawy warunków pracy;
kompetencje:
posiadaç wiedz´ z zakresu: prawa pracy, warunków techniczno – organizacyjnych prowadzenia dzia∏alnoÊci CIS;
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Wszyscy pracownicy Centrum, w zakresie wynikajàcym z regulaminu organizacyjnego CIS oraz w zakresie okreÊlonym przez Kierownika CIS, podejmujà dzia∏ania i prowadzà sprawy zwiàzane z realizacjà zadaƒ CIS.
Pracownicy Centrum dla zapewnienia wysokiej jakoÊci realizacji zadaƒ
powinni stale dokszta∏caç si´
i doskonaliç umiej´tnoÊci zawodowe poprzez: samokszta∏cenie, udzia∏
w szkoleniach i kursach, studiach kierunkowych.
7. ZASADY KIEROWANIA DO CIS ORAZ PROPONOWANY WZÓR
WNIOSKU
Zasady kierowania do CIS – Skierowanie do uczestnictwa w zaj´ciach organizowanych przez CIS odbywa si´ na podstawie:
1. w∏asnego wniosku osoby zainteresowanej lub wniosku przedstawiciela
ustawowego,
2. wniosku zak∏adu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy
rodzinie, powiatowego urz´du pracy, oÊrodka pomocy spo∏ecznej, organizacji pozarzàdowej lub klubu integracji spo∏ecznej, za zgodà osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Na podstawie powy˝szego wniosku w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub
pobytu osoby oÊrodek pomocy spo∏ecznej kieruje takà osob´ do uczestnictwa w zaj´ciach prowadzonych przez CIS.
Kierownik CIS przyjmuje osob´ skierowanà do CIS po podpisaniu z nià
„Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego”, w uzgodnieniu z kierownikiem oÊrodka pomocy spo∏ecznej w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania
lub pobytu tej osoby.
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Wzór
„Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zaj´ciach
prowadzonych przez Centrum Integracji Spo∏ecznej
w ...............................................................................................
powinien byç dost´pny dla osób zainteresowanych w instytucjach wymienionych w punkcie 2.

Nr wniosku ............................

miejscowoÊç, dnia ............................

Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zaj´ciach
prowadzonych przez Centrum Integracji Spo∏ecznej
w ........................................................................
..........................................................................................
Imi´ i nazwisko Uczestnika:
..........................................................................................
Adres zamieszkania/pobytu (adres do korespondencji):
..........................................................................................
Telefon kontaktowy:
Wnioskodawca:
................................................................................................................................
..........................................................................................................
(imi´ i nazwisko wnioskodawcy/ przedstawiciela ustawowego lub piecz´ç
adresowa instytucji wnioskujàcej zgodnie z art. 12 ustawy)
Cel skierowania wraz z uzasadnieniem:
................................................................................................................................
..........................................................................................................
(wymieniç kategori´ i przyczyny wykluczenia spo∏ecznego)
Wyra˝am zgod´ na uczestnictwo w zaj´ciach prowadzonych przez Centrum
Integracji Spo∏ecznej w ................................................. na zasadach okreÊlonych przez Centrum w „Indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego”.
...........................................................
data i podpis osoby zainteresowanej
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Opinia pracownika socjalnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w .................
dotyczàca zakwalifikowania Pana/Pani .......................................................
.................................................... do uczestnictwa w zaj´ciach prowadzonych
przez Centrum Integracji Spo∏ecznej po przeprowadzonym wywiadzie Êrodowiskowym w dniu .......................................................................
...........................................................
data i podpis pracownika socjalnego
Opinia pracownika socjalnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w .................
dotyczàca zakwalifikowania Pana/Pani .......................................................
.................................................... do uczestnictwa w zaj´ciach prowadzonych
przez Centrum Integracji Spo∏ecznej po przeprowadzonym wywiadzie Êrodowiskowym w ...............................................................................
Po rozpatrzeniu wniosku ............................................................................
o zakwalifikowanie do udzia∏u w zaj´ciach prowadzonych przez Centrum
Integracji Spo∏ecznej w .............................. wyra˝am zgod´ / nie wyra˝am
zgody* na zawarcie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.
................................................................................................................................
..........................................................................................................
(TreÊç opinii i uzgodnienia z Kierownikiem CIS) .
* W przypadku nie wyra˝enia zgody nale˝y podaç uzasadnienie.
..................................................
data i podpis Kierownika OPS

........................................
pieczàtka adresowa OPS
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8. KATEGORIE BENEFICJENTÓW
Dzia∏ania z zakresu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej stosuje si´ zgodnie
z art. 1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Je˝eli jednak osoby te, zgodnie z art.1 ust.3 Ustawy, majà prawo do:
– zasi∏ku dla bezrobotnych,
– zasi∏ku przedemerytalnego,
– Êwiadczenia przedemerytalnego,
– renty socjalnej,
– renty strukturalnej,
– renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy,
– emerytury,
to nie mogà byç obj´te dzia∏aniami z zakresu reintegracji zawodowej i spo∏ecznej.
9. INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO
Osobom skierowanym do uczestnictwa w zaj´ciach organizowanych przez CIS na
podstawie:
1. w∏asnego wniosku osoby zainteresowanej lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
2. wniosku zak∏adu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy
rodzinie, powiatowego urz´du pracy, oÊrodka pomocy spo∏ecznej, organizacji pozarzàdowej lub klubu integracji spo∏ecznej, za zgodà osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów diagnostycznych opracowuje si´ indywidualne programy
zatrudnienia socjalnego.
„Indywidualny program zatrudnienia socjalnego” jest opracowywany przez pracownika socjalnego Centrum Integracji Spo∏ecznej przy sta∏ej wspó∏pracy z psychologiem (terapeutà) CIS, doradcà zawodowym i instruktorem zawodu.
Indywidualne rozmowy diagnostyczne przeprowadzajà kolejno: psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy i instruktor zawodu CIS. Rozmowy z osobami chorymi psychicznie odbywajà si´ z udzia∏em lekarza psychiatry lub piel´gniarki psychiatrycznej.
Psycholog przeprowadza rozmow´ diagnostycznà oraz badanie psychologiczne
pos∏ugujàc si´ metodami psychometrycznymi. Z przeprowadzonej rozmowy
i badaƒ psycholog sporzàdza opini´. Opinia ta stanowi za∏àcznik do „Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego”
Pracownik socjalny przeprowadza rozmow´ diagnostycznà w celu ustalenia
sytuacji socjalnej uczestnika oraz wspó∏pracuje z psychologiem i instrukto76
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rem zawodu CIS przy ustalaniu propozycji dotyczàcych indywidualnego programu socjalnego.
Doradca zawodowy we wspó∏pracy z instruktorem zawodu przeprowadzajà rozmow´ diagnostycznà w celu okreÊlenia zakresu i form szkolenia zawodowego; na tej podstawie sporzàdzajà opini´, w której kwalifikujà uczestnika do okreÊlonego szkolenia w CIS (bioràc pod uwag´ zakres programowy
oferowanych w CIS szkoleƒ zawodowych) . Opinia ta stanowi za∏àcznik do
„Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego”
Kierownik Centrum Integracji Spo∏ecznej przyjmuje osob´ skierowanà do
Centrum po podpisaniu z nià „Indywidualnego programu zatrudnienia
socjalnego”.
Wzór
Indywidualny program zatrudnienia socjalnego
Zawarty w dniu ........................ pomi´dzy Centrum Integracji Spo∏ecznej
w ...................................... reprezentowanym przez Kierownika Centrum
Integracji Spo∏ecznej Pana/Panià .....................................................,
a Panià/Panem ............................................................, zwanym/zwanà dalej
Uczestnikiem Centrum Integracji Spo∏ecznej.
Strony uzgadniajà, co nast´puje:
CZ¢Âå I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Warunkiem koniecznym i niezb´dnym do uczestnictwa w zaj´ciach Centrum
Integracji Spo∏ecznej jest zawarcie indywidualnego programu zatrudnienia
socjalnego, zwanego dalej „Programem”.
§2
Osobami odpowiedzialnymi za realizacj´ Programu sà: pracownik socjalny
Centrum Integracji Spo∏ecznej, psycholog (terapeuta), doradca zawodowy
oraz instruktor zawodu.
§3
Program na wniosek ka˝dej ze stron mo˝e ulec zmianie.
§4
BezpoÊredni nadzór nad realizacjà programu sprawuje Kierownik Centrum
Integracji Spo∏ecznej.
§5
Kierownik Centrum zobowiàzuje si´ do zapewnienia uczestnikowi:
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1. bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa,
2. Êrodków ochrony indywidualnej,
3. szkolenia w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy,
4. badaƒ lekarskich,
5. jednego posi∏ku dziennie.
§6
Program zawierany jest na okres próbny, trwajàcy 1 miesiàc. Po pomyÊlnym
jego zakoƒczeniu, na wniosek Kierownika Centrum Integracji Spo∏ecznej,
kierownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania
lub pobytu uczestnika, kwalifikuje uczestnika do dalszego uczestnictwa
w zaj´ciach Centrum.
§7
Okres uczestnictwa w zaj´ciach w Centrum mo˝e trwaç do 11 miesi´cy. Je˝eli zachodzi uzasadniona potrzeba przed∏u˝enia okresu uczestnictwa w zaj´ciach w Centrum, Kierownik Centrum, na wniosek lub po zasi´gni´ciu opinii pracownika socjalnego Centrum, mo˝e przed∏u˝yç okres uczestnictwa
o kolejne 6 miesi´cy.
§8
Skierowanie uczestnika do uczestnictwa w zaj´ciach Centrum Integracji
Spo∏ecznej, po zakoƒczeniu okresu próbnego, nie wymaga ponownego
zawarcia indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.
§9
W okresie uczestnictwa w zaj´ciach Centrum, na wniosek uczestnika, Kierownik Centrum przyznaje Êwiadczenie integracyjne. W okresie próbnym
uczestnik otrzymuje Êwiadczenie integracyjne w wysokoÊci 50 % zasi∏ku dla
bezrobotnych, a przez okres dalszego uczestnictwa w zaj´ciach Centrum,
w wysokoÊci 80% zasi∏ku dla bezrobotnych.
§ 10
Âwiadczenie integracyjne jest wyp∏acane przez Centrum w okresach miesi´cznych z do∏u. Âwiadczenie to za niepe∏ny miesiàc uczestnictwa ustala si´
dzielàc kwot´ Êwiadczenia przez 30 i mno˝àc przez liczb´ dni kalendarzowych
przypadajàcych w okresie, za który to Êwiadczenie przys∏uguje.
§ 11
Âwiadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za ka˝dy dzieƒ nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci uczestnika w zaj´ciach w Centrum trwajàcej
nie d∏u˝ej ni˝ 3 dni w miesiàcu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 3 dni w miesiàcu Êwiadczenie integracyjne za dany
miesiàc nie przys∏uguje.
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§ 12
Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze Êwiadczeƒ ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach okreÊlonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
§ 13
Zaprzestanie realizacji programu nast´puje w przypadku:
1. stwierdzenia przez Kierownika Centrum Integracji Spo∏ecznej, ˝e nastàpi∏o uporczywe naruszenie przez uczestnika postanowieƒ programu uniemo˝liwiajàce jego dalszà realizacj´;
2. trwa∏ego opuszczenia przez uczestnika zaj´ç w Centrum;
3. oÊwiadczenia uczestnika o odstàpieniu od realizacji programu.
§ 14
Zakoƒczenie realizacji programu nast´puje w dniu, w którym uczestnik programu podejmie zatrudnienie na zasadach przewidzianych w przepisach
prawa pracy lub podjà∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà, albo w dniu, w którym
up∏ynà∏ okres uczestnictwa w zaj´ciach w Centrum.
CZ¢Âå II
OBOWIÑZKI UCZESTNIKA
§ 15
Uczestnik CIS jest zobowiàzany do uczestnictwa w zaj´ciach reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej przez co najmniej 6 godzin dziennie.
§ 16
1. W ramach reintegracji zawodowej, majàcej na celu odbudowanie i podtrzymanie u Uczestnika zdolnoÊci do samodzielnego Êwiadczenia pracy na
rynku pracy, ka˝dy uczestnik jest zobowiàzany do realizacjiprogramu
obejmujàcego:
1) Przygotowanie teoretyczne do zaj´ç w poszczególnych pracowniach.
2) Analiz´ rysunków, schematów, projektów oraz dokumentacji technicznej i technologicznej umo˝liwiajàca wykonanie okreÊlonych produktów.
3) Przygotowanie stanowiska pracy-szkolenia zawodowego.
4) Dobranie i przygotowanie narz´dzi oraz materia∏ów do wykonywania
okreÊlonych prac.
5) Wykonywanie wyznaczonych zadaƒ.
6) Przestrzeganie przepisów bhp w czasie wykonywania zadaƒ.
7) Nauk´ wspó∏pracy w grupach roboczych przy wykonywaniu okreÊlonych zadaƒ.
8) Przygotowanie do egzaminu z nabytych umiej´tnoÊci zawodowych.
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9) Egzamin koƒcowy.
2. Program ten b´dzie realizowany poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym, do którego uczestnik zosta∏ zakwalifikowany. IloÊç godzin okreÊli
Kierownik Centrum Integracji Spo∏ecznej.
3. Do obowiàzków instruktora zawodu prowadzàcego szkolenia w ramach
reintegracji zawodowej nale˝y:
1) Kontrola zadaƒ wykonywanych przez uczestnika CIS.
2) Analiza wyników kontroli realizacji zadaƒ.
3) Ocena podsumowujàca wykonanie zadania przez uczestnika CIS
§ 17
W celu kszta∏cenia umiej´tnoÊci pozwalajàcych na pe∏nienie ról spo∏ecznych, nauki planowania ˝ycia i zaspokajania potrzeb w∏asnym staraniem,
uczenia umiej´tnoÊci racjonalnego gospodarowania posiadanymi Êrodkami
pieni´˝nymi, Uczestnik CIS jest zobowiàzany do realizacji programu reintegracji spo∏ecznej obejmujàcego:
1. Warsztaty motywacyjne,
2. Warsztaty nauki planowania ˝ycia,
3. Grupy edukacyjne.
§ 18
Uczestnik CIS uczestniczyç mo˝e równie˝, na zasadzie dobrowolnoÊci w grupach samopomocowych:
1. Grupie wsparcia dla osób uzale˝nionych od alkoholu,
2. Grupie wsparcia dla osób uzale˝nionych od narkotyków i innych Êrodków
odurzajàcych,
3. Grupie wsparcia dla osób, które opuÊci∏y zak∏ad karny.
§ 19
Uczestnik zaj´ç CIS jest zobowiàzany do wype∏niania ankiet ewaluacyjnych,
które b´dà s∏u˝y∏y okresowym ocenom efektywnoÊci reintegracji zawodowej
i spo∏ecznej, dokonywanym przez psychologa – terapeut´
§ 20
Integralnà cz´Êç „Programu” stanowià:
1. Za∏àcznik nr 1: „Opinia psychologiczna – okreÊlenie sprawnoÊci psychofizycznych niezb´dnych do podj´cia pracy”.
2. Za∏àcznik nr 2: „Opinia doradcy zawodowego i instruktora zawodu. OkreÊlenie kompetencji zawodowych”.
§ 21
Indywidualny program zatrudnienia socjalnego jest zawarty w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla ka˝dej ze stron.
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1. Kierownik Centrum Integracji Spo∏ecznej
..............................................

2. Uczestnik programu
..............................................

10. PARTNERZY
Podj´cie dzia∏aƒ prowadzàcych do utworzenia oraz zgodnego z wymogami Ustawy i innych przepisów dzia∏ania Centrum Integracji Spo∏ecznej,
wymaga wspó∏pracy i wspó∏dzia∏ania z wieloma partnerami. Oprócz podmiotów, z którymi instytucja tworzàca wspó∏pracuje na poziomie procedury
formalno-prawnych uzgodnieƒ wynikajàcych z obowiàzujàcych przepisów
prawa, niezb´dne jest wspó∏dzia∏anie w zakresie merytorycznej realizacji
zadaƒ CIS. Do partnerów tych w szczególnoÊci zaliczamy:
(a) ministra w∏aÊciwego ds. zabezpieczenia spo∏ecznego,
(b) wojewod´,
(c) marsza∏ka województwa,
(d) starost´,
(e) organy samorzàdu terytorialnego,
(f) paƒstwowy fundusz rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych,
(g) agencj´ nieruchomoÊci rolnych
(h) oÊrodki pomocy spo∏ecznej,
(i) zak∏ady lecznictwa odwykowego,
(j) zak∏ady karne i poprawcze, areszty Êledcze,
(k) centra kszta∏cenia praktycznego oraz instytucje zajmujàce si´ edukacjà
doros∏ych, pracodawców, organizacje pozarzàdowe, kuratoria oÊwiaty
itd. Szczegó∏owy zakres i formy wspó∏dzia∏ania oraz wspó∏pracy opisane sà w punkcie 2.3.
11. PROPAGOWANIE INFORMACJI O DZIA¸ALNOÂCI CIS WÂRÓD
OSÓB I INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH REALIZACJÑ PROGRAMÓW REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPO¸ECZNEJ.
1. Systematyczne przekazywanie informacji o warunkach, zadaniach i mo˝liwoÊciach korzystania z uczestnictwa w CIS do placówek i instytucji statutowo zajmujàcych si´ osobami zagro˝onymi wykluczeniem spo∏ecznym
i zawodowym, takich jak.:
(a) oÊrodki pomocy spo∏ecznej,
(b) powiatowe centra pomocy rodzinie,
(c) zak∏ady lecznictwa odwykowego,
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(d) powiatowe urz´dy pracy,
(e) 0rganizacje pozarzàdowe,
(f) zak∏ady karne i poprawcze, areszty Êledcze,
(g) kluby integracji spo∏ecznej, (i) instytucje zajmujàce si´ imigrantami
itd.
2. Sporzàdzanie informacji w formie: (a) ulotek, (b) plakatów, (c) innych
informacji na piÊmie
3. Upowszechnianie w lokalnych mediach informacji o mo˝liwoÊci i warunkach uczestniczenia w CIS.
– Nawiàzanie wspó∏pracy z lokalnymi mediami.
– Przekazywanie do lokalnych mediów pisemnej informacji o dzia∏alnoÊci prowadzonej przez CIS.
4. Cykliczne organizowanie spotkaƒ dla przedstawicieli instytucji wymienionych w punkcie 1. majàcych na celu przybli˝enie zasad funkcjonowania
CIS, spo∏ecznych i zatrudnieniowych efektów jego dzia∏alnoÊci oraz
wymian´ doÊwiadczeƒ.
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STANDARDY US¸UG

1 US¸UGA: Reintegracja spo∏eczna
Reintegracja spo∏eczna czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczàcej w zaj´ciach w Centrum Integracji Spo∏ecznej umiej´tnoÊci uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznoÊci lokalnej i pe∏nienia ról spo∏ecznych w miejscu
pracy, zamieszkania lub pobytu.
Sposoby realizacji us∏ugi „Reintegracja spo∏eczna”: (a) warsztaty terapeutyczne, (b) grupy wsparcia, grupy samopomocowe, (c) inne mo˝liwoÊci, np.
grupy edukacyjne, grupy integrujàco-wyrównawcze i inne.
CEL:
a) kszta∏cenie umiej´tnoÊci pozwalajàcych na pe∏nienie ról spo∏ecznych
i osiàganie pozycji spo∏ecznych dost´pnych osobom nie podlegajàcym
wykluczeniu spo∏ecznemu;
b) nauka planowania ˝ycia i zaspokajania potrzeb w∏asnym staraniem,
zw∏aszcza przez mo˝liwoÊç osiàgania w∏asnych dochodów przez
zatrudnienie lub dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz uczenie umiej´tnoÊci
racjonalnego gospodarowania posiadanymi Êrodkami pieni´˝nymi.
Organizacja procedury
Warsztaty terapeutyczne, grupy samopomocowe i grupy wsparcia, grupy
edukacyjne i inne sà prowadzone przez Centrum Integracji Spo∏ecznej
w ramach procesu reintegracji spo∏ecznej uczestników. Warsztaty terapeutyczne prowadzi psycholog-terapeuta. Grupy samopomocowe i grupy wsparcia oraz inne zaj´cia w ramach integracji spo∏ecznej sà tworzone i dzia∏ajà
pod nadzorem i przy pomocy psychologa-terapeuty i pracownika socjalnego.
Warsztaty terapeutyczne, grupy samopomocowe, grupy wsparcia oraz inne
zaj´cia z zakresu reintegracji spo∏ecznej odbywajà si´ w pomieszczeniach
Centrum Integracji Spo∏ecznej.
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Procedura us∏ugi
WARSZTATY TERAPEUTYCZNE
1. Organizacja grup terapeutycznych:
a) przeprowadzenie naboru uczestników warsztatów i okreÊlanie sk∏adu
grup terapeutycznych. Naboru dokonuje psycholog-terapeuta wraz
z pracownikiem socjalnym. Uczestnicy sà kwalifikowani do poszczególnych grup terapeutycznych na podstawie zebranej dokumentacji
i informacji o uczestnikach oraz na podstawie oceny dokonanej
w wyniku indywidualnych rozmów, w zale˝noÊci od rodzaju uzale˝nienia, stanu zdrowia, sytuacji ˝yciowej, wieku, p∏ci itp. ;
b) okreÊlenie liczebnoÊci grup terapeutycznych. LiczebnoÊç grup jest
ustalana w zale˝noÊci od specyfiki grupy, ale na jednego prowadzàcego warsztaty powinno przypadaç nie wi´cej ni˝ 5 uczestników. W
zwiàzku z tym liczba trenerów prowadzàcych warsztaty terapeutyczne mo˝e byç ró˝na w zale˝noÊci od liczebnoÊci konkretnej grupy.
2. Opracowanie programu i harmonogramu zaj´ç w poszczególnych grupach, przygotowanie materia∏ów do zaj´ç. Program zaj´ç (tematyka oraz
liczba godzin zaj´ç) powinien byç dostosowany do potrzeb konkretnej
grupy uczestników CIS. Program opracowuje psycholog-terapeuta przy
wspó∏pracy z pracownikiem socjalnym i doradcà zawodowym.
3. Realizacja warsztatów terapeutycznych zgodnie z harmonogramem. Za
realizacj´ zaj´ç odpowiada psycholog-terapeuta prowadzàcy warsztaty.
Do uczestnictwa w prowadzeniu warsztatów terapeutycznych anga˝owani
sà równie˝ i inni pracownicy CIS – doradca zawodowy, pracownik socjalny oraz w miar´ potrzeb np. lekarz psychiatra, toksykolog i inni specjaliÊci. Szczegó∏owy zakres zadaƒ pracowników CIS zaanga˝owanych w ten
obszar us∏ug jest przedstawiony w regulaminie organizacyjnym CIS.
Metody pracy z uczestnikami: (a) wyk∏ad, (b) çwiczenia praktyczne – gry,
çwiczenia relaksacyjne, zaj´cia plastyczne, (c) testy, (d) wyÊwietlanie filmów
edukacyjnych oraz (e) praca w grupie – dyskusja, wymiana doÊwiadczeƒ
przez uczestników, wspólne rozwiàzywanie problemów.
Warsztaty terapeutyczne obejmujà zaj´cia dla uczestników o charakterze
obowiàzkowym, tj. :
Warsztaty motywacyjne, w zakres których wchodzà m. in. takie tematy (bloki
tematyczne), jak:
– zasady komunikacji interpersonalnej,
– sztuka skutecznego porozumiewania si´,
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– trening zachowaƒ asertywnych,
– wzmacnianie samooceny i poczucia w∏asnej wartoÊci, ÊwiadomoÊç
w∏asnej wartoÊci jako elementarnej jednostki spo∏eczeƒstwa,
– umiej´tnoÊç radzenia sobie ze stresem i przezwyci´˝ania problemów
˝yciowych, konstruktywnoÊç dzia∏aƒ w sytuacjach trudnych,
– kszta∏towanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy ˝yciowej,
– praca nad zmianà postaw i wartoÊci w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowaƒ w Êrodowisku pracy),
– nauka pe∏nienia ról spo∏ecznych – np. odpowiedzialny rodzic, pracownik, interakcje mi´dzy pracownikami w zak∏adzie pracy,
– ÊwiadomoÊç jakoÊci pracy,
– wzmacnianie motywacji do aktywnoÊci zawodowej i spo∏ecznej;
Warsztaty nauki planowania ˝ycia, w zakres których wchodzà m. in. takie
tematy, jak:
(a) zdrowy styl ˝ycia i profilaktyka uzale˝nieƒ,
(b) tworzenie pozytywnych wi´zi mi´dzyludzkich, szukanie wsparcia i
umiej´tnoÊç udzielania wsparcia; samopomoc i grupy samopomocowe,
(c) wsparcie instytucjonalne dla osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym, pomoc dla osób bezrobotnych i poszukujàcych pracy,
(d) pomoc w nabywaniu umiej´tnoÊci samodzielnego i skutecznego
poszukiwania pracy i aktywnego poruszania si´ na rynku pracy,
(e) nabywanie umiej´tnoÊci autoprezentacji, sporzàdzania dokumentacji zwiàzanej z zatrudnieniem,
(f) uÊwiadomienie koniecznoÊci ciàg∏ego kszta∏cenia i doskonalenia
umiej´tnoÊci zawodowych i spo∏ecznych,
(h) nauka wyznaczania sobie ˝yciowych celów (krótkoterminowych
i d∏ugoterminowych) i sposobów ich realizacji,
(i) nabywanie umiej´tnoÊci racjonalnego gospodarowania posiadanymi
Êrodkami finansowymi poprzez: okreÊlanie stopnia wa˝noÊci
potrzeb,
(j) nauk´ planowania i monitorowania wydatków, nauk´ dokonywania
podstawowych operacji bankowych, rozliczania podatku itp. oraz
nauka zaspokajania potrzeb w∏asnym staraniem, poprzez osiàgni´cie
samodzielnoÊci ekonomicznej dzi´ki zatrudnieniu lub dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
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GRUPY SAMOPOMOCOWE, GRUPY WSPARCIA
W procesie realizacji reintegracji zawodowej i spo∏ecznej mogà byç tworzone grupy samopomocowe i grupy wsparcia o charakterze nieobowiàzkowym dla uczestników CIS, pochodzàcych z ró˝nych grup spo∏ecznych, wymagajàcych wsparcia i specyficznego podejÊcia terapeutycznego, w zale˝noÊci
od rodzaju uzale˝nienia, np. dla osób uzale˝nionych od alkoholu, narkotyków i innych Êrodków odurzajàcych, dla osób, które opuÊci∏y zak∏ad karny
oraz – w przypadku braku przeciwwskazaƒ chorobowych i za zgodà uczestników – dla osób chorych psychicznie.
G∏ównym celem grup wsparcia, grup samopomocowych jest wzajemne wsparcie emocjonalne, doskonalenie wewn´trzne uczestników, a w razie potrzeby –
wyposa˝enie w odpowiednià wiedz´ i umiej´tnoÊci. Grupy te, skupiajàc ludzi
o podobnych problemach wykorzystujà ich potencja∏ do Êwiadczenia wzajemnej
pomocy. Terapeutyczne dzia∏anie grupy wsparcia polega przede wszystkim na
wzrastajàcej umiej´tnoÊci odkrywania i rozumienia w∏asnej osoby.
Zadania grup wsparcia, grup samopomocowych:
(a) wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,
(b) propagowanie zdrowego trybu ˝ycia (bez na∏ogów) i uÊwiadamianie
zagro˝eƒ p∏ynàcych z powrotu do uzale˝nieƒ,
(c) kszta∏towanie prozdrowotnych postaw,
(d) poznanie akceptowanego spo∏ecznie systemu wartoÊci,
(e) samoakceptacja i zwi´kszenie akceptacji ze strony innych,
(f) zwi´kszenie otwartoÊci, usprawnienie relacji interpersonalnych,
(g) kszta∏towanie umiej´tnoÊci Êwiadczenia pomocy,
(i) wzmocnienie wiary we w∏asne si∏y,
(j) samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów,
(k) nabycie umiej´tnoÊci wspó∏˝ycia z innymi w spo∏eczeƒstwie.
Grupy samopomocowe prowadzà liderzy, wy∏onieni z tworzonych grup
przez samych uczestników CIS.
Grupom samopomocowym i grupom wsparcia asystujà psycholog-terapeuta i pracownik socjalny. Oni inicjujà powstanie ww. grup i nadzorujà ich
dzia∏anie.
Szczegó∏owe zakresy zadaƒ pracowników CIS zaanga˝owanych w ten
obszar us∏ug sà przedstawione w regulaminie organizacyjnym CIS.
Sà to grupy wsparcia wewn´trzne, a wi´c nakierowane na pomoc uczestnikom CIS.
W grupach samopomocowych, grupach wsparcia obowiàzujà zasady:
(a) poszanowania godnoÊci ludzkiej,
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(b) prawdomównoÊci,
(c) poufnoÊci i ochrony danych osobistych uczestników,
(d) dobrowolnoÊci uczestnictwa w grupie,
(e) tolerancji,
(f) wspó∏pracy i wspó∏dzia∏ania,
(g) wzajemnej pomocy,
(h) tworzenia atmosfery zaufania,
(i) ˝yczliwoÊci i wzajemnej akceptacji.
GRUPY EDUKACYJNE
Zadaniem grup edukacyjnych jest uzupe∏nianie deficytów edukacyjnych
uczestników CIS. Sà w nich prowadzone dzia∏ania o charakterze edukacji ogólnej, elementarnej oraz inne, które w znaczàcy sposób mogà si´ przyczyniç do
reintegracji spo∏ecznej (np. zaj´cia zwiàzane z edukacjà obywatelskà, etykà, rozwojem biologicznym i duchowym cz∏owieka i inne) . Do grup edukacyjnych kwalifikowani sà uczestnicy CIS, majàcy trudnoÊci z pisaniem i czytaniem, rozumieniem prostych tekstów i formularzy. Zaj´cia sà nastawione na uzupe∏nienie wiedzy z zakresu poprawnego wys∏awiania si´, pisania i czytania, podstaw matematyki, kultury osobistej, komunikacji spo∏ecznej i wspó∏pracy z innymi.
Tego typu przygotowanie, oprócz wyrównywania braków edukacyjnych, ma równie˝
du˝e znaczenie w rozwoju samoÊwiadomoÊci uczestników CIS, mobilizuje ich do podj´cia aktywnoÊci i pracy nad sobà, pomaga w poszukiwaniu wartoÊci.
Zaj´cia te majà równie˝ na celu przybli˝enie uczestnikom CIS aktualnej problematyki spo∏eczno-ekonomicznej i uÊwiadomienie zachodzàcych przemian
gospodarczych w kraju. Grupy edukacyjne dzia∏ajà pod nadzorem psychologaterapeuty i doradcy zawodowego, a na zaj´cia w grupach mogà byç zapraszani –
w miar´ potrzeb i mo˝liwoÊci, inni specjaliÊci „z zewnàtrz”, np. nauczyciel wiedzy
o spo∏eczeƒstwie, nauczyciele innych przedmiotów, radca prawny, lekarz, pedagog i inni. Zaj´cia w grupach edukacyjnych sà prowadzone przy sta∏ej wspó∏pracy z Kuratorium OÊwiaty i Wychowania i OÊrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Kwalifikowania do grup edukacyjnych jak i okreÊlenia potrzeby uczestniczenia w takich grupach dokonujà psycholog-terapeuta, pracownik socjalny
i doradca zawodowy podczas wst´pnej rozmowy diagnostycznej. Pozwoli to
na takie opracowanie programu zatrudnienia socjalnego dla uczestników
CIS, który zawiera∏by elementy reintegracji spo∏ecznej uzupe∏niajàce posiadane braki w zakresie edukacji ogólnej.
Do tematyki zaj´ç w grupach edukacyjnych mogà byç wprowadzone elementy integrujàco-wyrównawcze, w celu zintegrowania grupy oraz wyrównania
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szans „w gór´”, lepszej wspó∏pracy i wzajemnego udzielania pomocy przez
uczestników CIS.
W ramach prowadzonej reintegracji spo∏ecznej mogà byç te˝ tworzone
oddzielne grupy integrujàco-wyrównawcze oraz inne grupy dla uczestników
Centrum.
2 US¸UGA: Reintegracja zawodowa
Reintegracja zawodowa, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby
uczestniczàcej w zaj´ciach w Centrum Integracji Spo∏ecznej zdolnoÊci do
samodzielnego Êwiadczenia pracy na rynku pracy.
Sposoby realizacji us∏ugi „Reintegracja zawodowa”: (a) przekwalifikowania zawodowe (kursy, szkolenia), (b) nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, (c) zaj´cia praktyczne (warsztaty, praktyki), (d) zaj´cia w zakresie
rozpoczynania i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem spó∏dzielni socjalnych.
CEL:
a) nabycie przez uczestników CIS umiej´tnoÊci zawodowych oraz przyuczenie do wykonywania okreÊlonych prac lub okreÊlonych zadaƒ
zawodowych, przekwalifikowanie lub podwy˝szanie kwalifikacji zawodowych,
b) zdobycie wiedzy w zakresie rozpoczynania i prowadzeni samodzielnej
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz zdobycie wiedzy na temat zak∏adania
i prowadzenia spó∏dzielni socjalnych.
Zaj´cia reintegracji zawodowej, takie jak: przekwalifikowania zawodowe
(kursy, szkolenia), nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, zaj´cia
praktyczne (warsztaty, praktyki) uczestników CIS prowadzà instruktorzy zawodu. Zaj´cia reintegracji zawodowej dotyczàce rozpoczynania i prowadzenia
samodzielnej dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzi doradca zawodowy. Szczegó∏owe zakresy obowiàzków pracowników CIS zaanga˝owanych w ten obszar
us∏ug sà przedstawione w regulaminie organizacyjnym CIS.
PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWE (KURSY, SZKOLENIA)
NABYWANIE NOWYCH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Obejmujà one nauk´ zawodu w celu zdobycia umiej´tnoÊci zawodowych,
przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwy˝szenia kwalifikacji
zawodowych uczestników. Celem kursów i szkoleƒ jest wyposa˝enie uczestników w okreÊlone umiej´tnoÊci zawodowe przydatne do zatrudnienia
socjalnego organizowanego w ramach CIS.
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W rezultacie szkolenia zawodowego uczestnicy CIS powinni byç tak˝e
w wi´kszym stopniu zdolni do samodzielnego Êwiadczenia pracy na rynku
pracy.
ZAJ¢CIA PRAKTYCZNE (WARSZTATY, PRAKTYKI)
Umo˝liwiajà praktycznà nauk´ zawodu, doskonalenie umiej´tnoÊci zawodowych, wykorzystanie wiedzy teoretycznej uzyskanej na zaj´ciach przygotowujàcych z teorii. Ka˝dy modu∏ szkolenia praktycznego b´dzie poprzedzony blokiem zaj´ç teoretycznych z danego tematu. Zaj´cia praktyczne
prowadzà instruktorzy zawodu.
ZAJ¢CIA W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA I PROWADZENIA
DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ ze szczególnym uwzgl´dnieniem tworzenia spó∏dzielni socjalnych
W trakcie tych zaj´ç uczestnicy mogà przede wszystkim zapoznaç si´ z nowà
instytucjà spó∏dzielni socjalnej (Ustawa z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. Prawo spó∏dzielcze – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z póên. zmianami).
Spó∏dzielnie socjalne majà na celu aktywizacj´ zawodowà i u∏atwienie zaistnienia na rynku pracy osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji
zatrudnienia i rynku pracy, oraz osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6
i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏dzielni
socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsi´biorstwa w oparciu o osobistà
prac´ cz∏onków w celu integracji zawodowej i spo∏ecznej. Na zaj´ciach tych
uczestnicy sà zapoznawani z przepisami dotyczàcymi zak∏adania i prowadzenia
spó∏dzielni socjalnych. Uczestnicy CIS zainteresowani rozpocz´ciem i prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachunek na zaj´ciach tych majà
równie˝ mo˝liwoÊç zdobyç podstawowe informacje na interesujàce ich tematy,
mogà si´ dowiedzieç jak za∏o˝yç firm´ „krok po kroku”, zapoznaç si´ z formularzami ró˝nych instytucji (Urzàd Miasta lub Gminy, Urzàd Statystyczny, Urzàd
Skarbowy, ZUS i inne), które ka˝dy obywatel musi zape∏niç w momencie rejestrowania dzia∏alnoÊci gospodarczej, mo˝liwoÊciami uzyskania pomocy doradczej, szkoleniowej oraz finansowej z ró˝nych êróde∏. Uczestnicy na zaj´ciach
uzyskujà podstawowe informacje na temat prowadzenia i rozliczania w∏asnej
firmy, zapoznajà si´ z odpowiednimi przepisami i poj´ciami dotyczàcymi przedsi´biorczoÊci. Zaj´cia reintegracji zawodowej w zakresie rozpoczynania i prowadzenia samodzielnej dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzi doradca zawodowy.
Do udzia∏u w prowadzeniu takich zaj´ç dotyczàcych przedsi´biorczoÊci
mogà byç zapraszani specjaliÊci z ww. instytucji, do których zwraca si´ osoba,
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chcàca za∏o˝yç i prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà, jak równie˝ radca prawny, doradca podatkowy i inni.
Na zaj´ciach uczestnicy sà informowani o mo˝liwoÊci udzielenia przez starost´ pomocy finansowej ze Êrodków Funduszu Pracy osobom bezrobotnym,
rozpoczynajàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà, w tym równie˝ dzia∏alnoÊç
gospodarczà w formie spó∏dzielni socjalnych, wynikajàcych z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 46 ustawy – Dz. U. Nr 99,
poz. 1001 z 2004 r.).
1. Organizacja grup szkoleniowych:
– Kwalifikowanie uczestników do grup szkoleniowych przeprowadza
komisja wy∏oniona z pracowników CIS. W sk∏ad komisji kwalifikacyjnej
wchodzà: psycholog-terapeuta, doradca zawodowy oraz instruktor
zawodu. Kwalifikacja ma charakter formalny. Uczestnicy CIS sà zakwalifikowani do poszczególnych grup szkoleniowych w zale˝noÊci od ich
mo˝liwoÊci psychofizycznych, zainteresowaƒ, uzdolnieƒ i poziomu umiej´tnoÊci zawodowych, na podstawie badaƒ przeprowadzonych przez psychologa-terapeut´ oraz analizy umiej´tnoÊci zawodowych przeprowadzonej przez doradc´ zawodowego we wspó∏pracy z instruktorem zawodu. Przy wyborze form reintegracji zawodowej b´dzie równie˝ brana pod
uwag´ sprawnoÊç fizyczna i stan zdrowia uczestnika – ogólna wydolnoÊç,
wytrzyma∏oÊç, przeciwwskazania, ograniczenia lub upoÊledzenia zdrowotne (rodzaj i stopieƒ), rodzaj uzale˝nienia itp. Istnieje mo˝liwoÊç
wspó∏pracy przy planowaniu tematyki kursów zawodowych ze Zwiàzkiem Rzemios∏a Polskiego, Izbami Regionalnymi. itp. Po okreÊleniu
zakresu i form reintegracji zawodowej i spo∏ecznej ka˝da osoba skierowana do uczestnictwa w zaj´ciach prowadzonych w Centrum Integracji
Spo∏ecznej podpisze „Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego”.
– OkreÊlenie liczebnoÊci grup szkoleniowych. Zaj´cia reintegracji zawodowej powinny byç zorganizowane w taki sposób, by na jednego instruktora zawodu przypada∏o nie wi´cej ni˝ 5 uczestników CIS.
2. Opracowanie programu zaj´ç teoretycznych poÊwi´conych tematyce szkoleƒ dla uczestników CIS i programu praktycznego szkolenia w zawodzie.
Przygotowanie dok∏adnego harmonogramu praktycznych szkoleƒ zawodowych. Ustalenie liczby godzin szkolenia praktycznego nast´puje indywidualnie dla ka˝dego uczestnika CIS. Istnieje mo˝liwoÊç wykorzystania
dla celów szkolenia w CIS modu∏owych programów szkolenia zawodowego opracowanych w ramach projektu TOR#9 Szkolenie doros∏ych i
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PHARE 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego, które umo˝liwiajà
stopniowe gromadzenie kwalifikacji zawodowych prowadzàcych do uzyskania pe∏nych kwalifikacji w zawodzie.
3. Przygotowanie pomieszczeƒ i materia∏ów dydaktycznych do zaj´ç teoretycznych poÊwi´conych tematyce szkolenia zawodowego.
4. Przygotowanie niezb´dnego zaplecza technicznego i socjalno-bytowego do
praktycznych zaj´ç reintegracji zawodowej uczestników CIS.
5. Wyposa˝enie pomieszczeƒ oraz przygotowanie stanowisk szkolenia zawodowego, odpowiednich ze wzgl´du na rodzaj szkolenia zawodowego,
o warunkach zbli˝onych do warunków w zak∏adzie pracy.
6. Przeprowadzenie zaj´ç teoretycznych przed szkoleniem zawodowym dla
uczestników CIS oraz instrukta˝ wst´pny przed zaj´ciami praktycznymi na
stanowiskach szkolenia zawodowego. Przydzielenie uczestnikom CIS zadaƒ
do wykonania, niezb´dnej dokumentacji, surowców, narz´dzi i materia∏ów –
w zale˝noÊci od rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci. Szkolenie w zakresie
BHP i ppo˝. – ogólne i na stanowisku szkolenia zawodowego, zgodnie z obowiàzujàcà procedurà. Przeprowadzenie odpowiednich badaƒ lekarskich.
7. Realizacja szkolenia zawodowego – wykonywanie przez uczestników CIS
powierzonych im zadaƒ i czynnoÊci zgodnie z programem i harmonogramem szkolenia zawodowego, pod bie˝àcym nadzorem instruktora zawodu.
8. Potwierdzenie nabytych kwalifikacji (w zale˝noÊci od rodzaju szkolenia) –
przy udziale specjalnie powo∏anej komisji, w sk∏ad której wchodzà pracownicy CIS lub/i przedstawiciele instytucji uprawnionych do przeprowadzania egzaminów. W szczególnych przypadkach, wynikajàcych ze specyfiki szkolenia zawodowego mogà byç przeprowadzane egzaminy oraz
przyznawane tytu∏y kwalifikacyjne przez paƒstwowe komisje egzaminacyjne, powo∏ywane przez kuratorów oÊwiaty (zgodnie z Rozporzàdzeniem
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 12.10.1993r. – Dz. U.93.103.472 z póêniejszymi zmianami. Paƒstwowe komisje egzaminacyjne mogà byç powo∏ywane przy:
1) centrach kszta∏cenia ustawicznego,
2) szko∏ach zawodowych publicznych oraz niepublicznych posiadajàcych
uprawnienia szkó∏ publicznych,
3) zak∏adach pracy posiadajàcych warunki do przeprowadzania egzaminów – na ich wniosek.
Wystawienie zaÊwiadczenia o nabytych kwalifikacjach zawodowych:
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– w pierwszym przypadku – przez CIS,
– w drugim przypadku – zaÊwiadczenie lub Êwiadectwo powinno mieç
form´ zgodnà z przepisami ww. rozporzàdzenia.
W celu realizacji w pe∏nym zakresie dzia∏alnoÊci szkoleniowej i pe∏nienia
funkcji organizatora szkoleƒ przez Centrum Integracji Spo∏ecznej, b´dzie
ono zobligowane do spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w Rozporzàdzeniu
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta∏cenia ogólnego doros∏ych (Dz. U. Nr 103, poz. 472) .
3 US¸UGA: diagnoza sytuacji spo∏ecznej i zawodowej uczestnika
– diagnoza psychologiczna,
– diagnoza sytuacji zawodowej i posiadanych umiej´tnoÊci.
CEL: rozpoznanie indywidualnych potrzeb i mo˝liwoÊci ka˝dego z uczestników Centrum
Organizacja us∏ugi
Diagnozowanie potrzeb uczestników Centrum odbywa si´ przy udziale
OÊrodków Pomocy Spo∏ecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
Powiatowych Urz´dów Pracy, organizacji pozarzàdowych zajmujàcych si´
statutowo udzielaniem pomocy osobom podlegajàcym wykluczeniu spo∏ecznemu, Klubów Integracji Spo∏ecznej, Kuratorów Sàdowych – za zgodà
uczestników Centrum lub ich przedstawicieli ustawowych. Rezultatem przeprowadzonej diagnozy powinno byç wy∏onienie grupy, której nale˝y pomóc
w reintegracji zawodowej i spo∏ecznej.
Procedura us∏ugi
Sposób post´powania przy rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i mo˝liwoÊci ka˝dego z uczestników Centrum.
Przeprowadzenie indywidualnych rozmów diagnostycznych z ka˝dà osobà
skierowanà do uczestnictwa w Centrum. Rozmow´ przeprowadzajà kolejno:
psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy i instruktor zawodu CIS.
1. Diagnoza psychologiczna
Psycholog – przeprowadza rozmow´ diagnostycznà oraz badanie psychologiczne pos∏ugujàc si´ metodami psychometrycznymi. Dobór poszczególnych metod badawczych nale˝y ka˝dorazowo do samego psychologa. Poni˝ej znajduje si´ przyk∏adowa lista narz´dzi psychometrycznych, które mogà
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byç przydatne przy diagnozie psychologicznej. Oprócz testów psychometrycznych stosowane sà równie˝ inne metody diagnozy jak obserwacja
i wywiad psychologiczny.
Przyk∏adowy zestaw testów psychologicznych:
Proponowanà list´ metod badania psychologicznego nale˝y traktowaç
jako przyk∏adowà z mo˝liwoÊcià doboru przez psychologa dodatkowych,
innych ni˝ te, podane na poni˝szej liÊcie, testów czy metod badawczych.
Natomiast doradca zawodowy przy wykonywaniu analizy doÊwiadczenia
zawodowego danej osoby wykorzystuje informacje z dostarczonych mu Êwiadectw pracy, Êwiadectw szkolnych, Êwiadectw z ukoƒczonych kursów. Mo˝e
sam opracowaç kwestionariusz przebiegu kariery zawodowej. Korzysta
z wyników diagnozy przeprowadzonej przez psychologa. Ankiety, kwestionariusze preferencji zawodowych pozostajà w gestii psychologa.
1. Kwestionariusz Preferencji Zawodowych J. Hollanda
2. Bateria Testów Uzdolnieƒ Ogólnych,
3. Kwestionariusz OsobowoÊci Eysencka (EPQ-R),
4. Kwestionariusz Temperamentu – Formalna Charakterystyka Zachowania (FCZ-KT)
5. Inwentarz Stanu i Cechy L´ku (ISL.)
6. Bateria Testów APIS – P
7. Bateria Testów APIS – Z
8. Test matryc J. C. Raven
9. Test drzewa C. Koch
10. Skala wartoÊci (polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha) P. Brzozowski
11. Skala I-E w pracy X. Gliszczyƒska
12. Test osobowoÊci i zainteresowaƒ E. Mittenecker, W. Tomans
Zarzàdzanie testami: (1) Testami psychologicznymi pos∏uguje si´ wy∏àcznie
uprawniony psycholog. Jest on u˝ytkownikiem testów i odpowiada za stan
i liczebnoÊç u˝yczonych do stosowania narz´dzi testowych. (2) Wszystkie
materia∏y testowe stanowià druki Êcis∏ego zarachowania i nale˝y si´ rozliczyç
z ka˝dego zu˝ytego arkusza /zeszytu testowego. (3) Dane dotyczàce wyników badania testowego nale˝y przechowywaç co najmniej przez 5 lat. (4)
Zeszyty testowe, arkusze odpowiedzi oraz klucze i przyrzàdy testowe muszà
znajdowaç si´ w zamykanych na klucz szafkach. (5) Dost´p do materia∏ów
testowych i wyników badaƒ powinien mieç tylko psycholog. (6) W przypadku zniszczenia / uszkodzenia sprz´tu aparaturowego nale˝y zg∏osiç ten fakt
kierownikowi CIS w celu ocenienia wielkoÊci uszkodzenia i podj´cia odpo94
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wiednich kroków. (7) Egzemplarze testów nie mogà byç przekazane nieuprawnionej osobie lub organizacji.
Psycholog ustala w szczególnoÊci:
(a) zainteresowania uczestnika,
(b) dominujàce cechy osobowoÊci z uwzgl´dnieniem tych cech, które
mo˝na wykorzystaç w procesie reintegracji zawodowej i spo∏ecznej,
(c) predyspozycje zawodowe i ogólny potencja∏ intelektualny,
(d) motywacj´ do podj´cia pracy.
Z przeprowadzonej rozmowy i badaƒ psycholog sporzàdza opini´. W opinii, o której mowa psycholog zawiera propozycje dotyczàce indywidualnego
programu socjalnego. Opinia ta stanowi za∏àcznik do „Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego”. W opinii tej psycholog kwalifikuje równie˝
osob´ badanà do uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych i warsztatach
wzmacniajàcych sprawnoÊci psychofizyczne oraz okreÊla rodzaj grupy wsparcia najbardziej odpowiedni dla uczestnika CIS i okreÊla potrzeb´ uczestnictwa w grupie edukacyjnej (jednym z elementów rozmowy diagnostycznej jest
okreÊlenie poziomu braków edukacyjnych uczestnika).
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ZA¸ÑCZNIK nr 1 do „Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego”
OPINIA PSYCHOLOGICZNA
OKREÂLENIE SPRAWNOÂCI PSYCHOFIZYCZNYCH
NIEZB¢DNYCH DO PODJ¢CIA PRACY
(wype∏nia psycholog – terapeuta Centrum Integracji Spo∏ecznej po
zastosowaniu odpowiednich metod badawczych)
Imi´ i nazwisko uczestnika CIS ..................................................................
OkreÊlenie sprawnoÊci psychofizycznych niezb´dnych do podj´cia pracy:
1. Zainteresowania ......................................................................................
2. Uzdolnienia zawodowe ...........................................................................
3. Dominujàce cechy osobowoÊci ................................................................
4. Samoocena ..............................................................................................
5. S∏abe i mocne strony ...............................................................................
6. Styl radzenia sobie z problemami ...........................................................
7. Motywacja do pracy ................................................................................
8. Uwagi w∏asne psychologa-terapeuty ......................................................
.....................................................................................................................
Po przeanalizowaniu w/w informacji i uwzgl´dnieniu preferencji Uczestnika
zaj´ç Centrum Pan/Pani ....................................................................
zosta∏/zosta∏a zakwalifikowana do udzia∏u w nast´pujàcych warsztatach terapeutycznych i warsztatach wzmacniajàcych sprawnoÊci psychofizyczne:
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Propozycje dotyczàce indywidualnego programu socjalnego ...................
.....................................................................................................................
Propozycje dotyczàce udzia∏u w grupie wsparcia: ......................................
.....................................................................................................................
Propozycje dotyczàce udzia∏u w grupie edukacyjnej: ................................
.....................................................................................................................
.........................................................
(DATA I PODPIS PSYCHOLOGA)
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2. Diagnoza sytuacji zawodowej i posiadanych umiej´tnoÊci.
Pracownik socjalny – przeprowadza rozmow´ diagnostycznà w celu ustalenia sytuacji socjalnej uczestnika oraz wspó∏pracuje z psychologiem i instruktorem zawodu CIS przy ustalaniu propozycji dotyczàcych indywidualnego
programu socjalnego.
Doradca zawodowy we wspó∏pracy z instruktorem zawodu – przeprowadzajà rozmow´ diagnostycznà w celu okreÊlenia zakresu i form szkolenia zawodowego.
Doradca zawodowy we wspó∏pracy z instruktorem zawodu CIS na podstawie:
(a) przeprowadzonej rozmowy z uczestnikiem CIS,
(b) analizy dostarczonej przez uczestnika dokumentacji przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (Êwiadectwa pracy, Êwiadectwa szkolne,
Êwiadectwa ukoƒczenia szkoleƒ, itp.),
(c) opinii psychologa wraz z zawartymi w niej propozycjami dotyczàcymi
indywidualnego programu socjalnego,
(d) opinii pracownika socjalnego,
(e) po uwzgl´dnieniu posiadanej przez uczestnika CIS sprawnoÊci fizycznej i przeciwwskazaƒ lekarskich,
(f) po uwzgl´dnieniu zakresu programowego oferowanych w CIZ szkoleƒ
zawodowych
Obaj pracownicy sporzàdzajà opini´, w której kwalifikujà uczestnika do
okreÊlonego szkolenia w CIS.
Opinia ta stanowi za∏àcznik do „Indywidualnego programu zatrudnienia
socjalnego”.
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ZA¸ÑCZNIK nr 2 do „Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego”
OPINIA
DORADCY ZAWODOWEGO I INSTRUKTORA ZAWODU
OKREÂLENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
(wype∏niajà doradca zawodowy i instruktor zawodu
Centrum Integracji Spo∏ecznej)
Imi´ i nazwisko uczestnika CIS ..................................................................
.....................................................................................................................
OkreÊlenie kompetencji zawodowych:
1. Wykszta∏cenie ..........................................................................................
2. Zawód wyuczony .....................................................................................
3. DoÊwiadczenie zawodowe (sta˝ i charakter pracy) .................................
.....................................................................................................................
4. Przebyte szkolenia ..................................................................................
5. Posiadane dodatkowe umiej´tnoÊci ........................................................
6. Preferowane rodzaje wykonywanej pracy ..............................................
.....................................................................................................................
7. Uwagi w∏asne instruktora zawodu i doradcy zawodowego ....................
.....................................................................................................................
Po przeanalizowaniu powy˝szych informacji zawodowych i uwzgl´dnieniu
preferencji Uczestnika zaj´ç Centrum Integracji Spo∏ecznej
Pan/Pani ............................................................. zosta∏/a zakwalifikowana do
uczestnictwa w szkoleniu w pracowni ....................................................
.....................................................................................................................
....................................................
(DORADCA ZAWODOWY)
data i podpis

98

...................................................
(INSTRUKTOR ZAWODU)
data i podpis

Zatrudnienie_socjalne

07.07.2004

11:41

Page 99

4 US¸UGA: Opracowanie „Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego” dla ka˝dego uczestnika Centrum
CEL:
a) dostosowanie programu socjalnego do poszczególnych uczestników
programu,
b) okreÊlenie zakresu i form reintegracji zawodowej i spo∏ecznej,
c) okreÊlenie rodzajów sprawnoÊci psychofizycznych niezb´dnych do
podj´cia pracy oraz metody ich çwiczenia.
Organizacja us∏ugi
„Indywidualny program zatrudnienia socjalnego” jest opracowywany przez
pracownika socjalnego Centrum Integracji Spo∏ecznej przy sta∏ej wspó∏pracy
z psychologiem-terapeutà CIS, doradcà zawodowym i instruktorem zawodu.
Kierownik Centrum Integracji Spo∏ecznej przyjmuje osob´ skierowanà do
Centrum po podpisaniu z nià „Indywidualnego programu zatrudnienia
socjalnego”.
Procedura us∏ugi
1. Pracownik socjalny opracowuje „Indywidualny program zatrudnienia
socjalnego” w oparciu o opinie psychologa, doradcy zawodowego
i instruktora zawodu. „Indywidualny program zatrudnienia socjalnego”
(wzór).
2. Kierownik Centrum Integracji Spo∏ecznej przyjmuje osob´ skierowanà do
Centrum po podpisaniu z nià „Indywidualnego programu zatrudnienia
socjalnego”, w uzgodnieniu z kierownikiem oÊrodka pomocy spo∏ecznej
w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby.
3. „Indywidualny program zatrudnienia socjalnego” jest realizowany poprzez:
Przygotowanie teoretyczne do zaj´ç w poszczególnych pracowniach,
– Analiz´ rysunków, schematów, projektów oraz dokumentacji technicznej
– i technologicznej umo˝liwiajàcà wykonanie okreÊlonych produktów,
– Przygotowanie stanowiska pracy – szkolenia zawodowego,
– Dobranie i przygotowanie narz´dzi oraz materia∏ów do wykonywania
okreÊlonych prac,
– Wykonywanie wyznaczonych zadaƒ,
– Przestrzeganie przepisów bhp w czasie wykonywania zadaƒ,
– Nauk´ wspó∏pracy w grupach roboczych przy wykonywaniu okreÊlonych zadaƒ,
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– Przygotowanie do egzaminu z nabytych umiej´tnoÊci zawodowych,
– Egzamin koƒcowy.
4. „Program” mo˝e ulec zmianie na wniosek ka˝dej ze stron.
5. Zaprzestanie realizacji programu nast´puje w przypadku, gdy:
– Kierownik Centrum stwierdzi, ˝e nastàpi∏o uporczywe naruszanie
przez uczestnika postanowieƒ programu uniemo˝liwiajàce jego dalszà
realizacj´,
– Uczestnik trwale opuÊci∏ zaj´cia w Centrum,
– Uczestnik z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o odstàpieniu od realizacji programu.
5. Realizacja programu zostaje zakoƒczona w dniu, w którym uczestnik obj´ty programem podjà∏ zatrudnienie na zasadach przewidzianych w przepisach
prawa pracy lub podjà∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà, albo w dniu, w którym up∏ynà∏ okres uczestnictwa w zaj´ciach w Centrum.
5 PROGRAM ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO
US¸UGA:
Podj´cie pracy przez uczestników Centrum po zakoƒczeniu programu:
u pracodawcy, w Centrum lub rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej (na
w∏asny rachunek lub wspólnej m. in. za∏o˝enie Spó∏dzielni Socjalnej).
CEL:
a) poprawa warunków materialnych uczestników i ich rodzin,
b) zapewnienie sta∏ych êróde∏ dochodów,
c) poczucie odpowiedzialnoÊci i pomoc innym poprzez prowadzenie
wspólnej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Organizacja us∏ugi
CIS stworzy osobom dotkni´tym wykluczeniem spo∏ecznym mo˝liwoÊç
osiàgni´cia w∏asnym staraniem samodzielnoÊci ekonomicznej poprzez edukacj´ zawodowà i spo∏ecznà.
Organizacja us∏ugi „podj´cie pracy przez uczestników CIS” odbywa si´
przy wspó∏udziale starosty, Powiatowego Urz´du Pracy, pracodawców,
lokalnych oÊrodków wspierania przedsi´biorczoÊci, CIS oraz samych uczestników reintegracji spo∏ecznej i zawodowej.
Procedura us∏ugi
Sposób post´powania po zakoƒczeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego:
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1. zatrudnienie wspierane
– Powiatowy Urzàd Pracy mo˝e skierowaç uczestnika (na wniosek kierownika CIS, pracownika socjalnego i uczestnika lub po uczestnictwie
w klubie integracji spo∏ecznej na wniosek pracownika socjalnego) do
pracy:
a) u pracodawcy,
b) w Centrum Integracji Spo∏ecznej.
– Skierowanie, o którym mowa odbywa si´ na podstawie umowy zawartej mi´dzy starostà w∏aÊciwym dla siedziby Centrum a pracodawcà. W
umowie pracodawca zobowiàzuje si´ do zatrudnienia skierowanego
uczestnika przez okres nie krótszy ni˝ 18 m-cy, a starosta do refundowania pracodawcy cz´Êci wyp∏aconego tej osobie wynagrodzenia przez
okres pierwszych 12 miesi´cy – zgodnie z ustawà. Aby u∏atwiç uczestnikom podj´cie zatrudnienia na otwartym rynku pracy CIS mo˝e:
a) przygotowaç i skierowaç ofert´ do lokalnych zak∏adów pracy,
uwzgl´dniajàcà zasady i mo˝liwoÊci zatrudnienia uczestników
programu w ramach zatrudnienia wspieranego,
b) prowadziç akcje informacyjne wÊród lokalnych pracodawców
dotyczàce dzia∏alnoÊci CIS i zach´cajàce do korzystania z zatrudnienia wspieranego.
– uczestnicy mogà podjàç wspólnà dzia∏alnoÊç gospodarczà w formie
spó∏dzielni socjalnej, na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 16
wrzeÊnia 1982 r. – Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.
1848 z póên. zmianami) . W przypadku podj´cia dzia∏alnoÊci w formie
spó∏dzielni socjalnej, przys∏ugujà uprawnienia, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr
99, poz.1001 z 2004 r.). Spó∏dzielnia utworzona przez uczestników
mo˝e zawrzeç umow´ ze starostà w∏aÊciwym dla siedziby spó∏dzielni
o finansowanie ze Êrodków Funduszu Pracy przez okres 12 m-cy cz´Êci
wynagrodzenia odpowiadajàcej sk∏adce nale˝nej od zatrudnionego na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz cz´Êci kosztów
osobowych pracodawcy odpowiadajàcych sk∏adce na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego. Dotyczy to osób
zatrudnionych na podstawie spó∏dzielczej umowy o prac´ b´dàcych
uprzednio uczestnikami CIS.
Zwrotu op∏aconych sk∏adek dokonuje starosta w okresach kwartalnych na
podstawie udokumentowanego wniosku spó∏dzielni, w terminie 30 dni od
jego z∏o˝enia.
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2. Samozatrudnienie
Uczestnicy CIS mogà, po ukoƒczeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà na w∏asny rachunek. Specjalista ds. kadr i administracji tworzy i aktualizuje bazy informacyjne:
– uczestnikach CIS poszukujàcych zatrudnienia,
– o dzia∏alnoÊci us∏ugowej, wytwórczej i handlowej CIS,
– o spó∏dzielniach socjalnych
– dla osób planujàcych rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
*
*
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