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1. Wprowadzenie  
Działalność Centrum Integracji Społecznej (CIS) została określona w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 
roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 43, poz. 225). Celem działalności CIS jest reintegracja 
społeczna i zawodowa osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektem uczestnictwa w CIS jest zdobycie 
umiejętności pozwalających na podjęcie pracy u pracodawcy, rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej lub podjęcie wspólnych działań m.in. w ramach spółdzielni socjalnej.  

Jedną z kluczowych trudności w działalności CIS-ów jest brak spójności systemu reintegracji 
społecznej i zawodowej oraz brak stabilizacji finansowej.  

CIS powinien stanowić kompleksową formę usług skierowanych do uczestników centrum i być 
jednym z filarów infrastruktury wsparcia i pomocy w środowisku lokalnym z wykorzystaniem 
trójsektorowej współpracy: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Powinien być instytucją, 
która przynosi długofalowe korzyści zarówno jego uczestnikowi, jego rodzinie, jak i środowisku 
lokalnemu. Efekty skutecznego funkcjonowania CIS będą również odczuwalne przez ośrodki pomocy 
społecznej (OPS) i instytucje rynku pracy w taki sposób, że ograniczy się liczba świadczeniobiorców, a 
wzrośnie aktywność do tej pory wykluczonych z rynku pracy. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że 
CIS będzie działał zgodnie z wypracowanym standardem oraz będzie miał zabezpieczone 
finansowanie podstawowej działalności.  
 
Przyjęcie określonego standardu dla CIS – ów uporządkuje organizacyjne i merytoryczne ich 
funkcjonowanie, co umożliwi również ich ocenę, jako instytucji działającej w sferze zadań 
publicznych. 

2. Misja i cele Centrum Integracji Społecznej  

Zasady tworzenia, działalności, kierowania oraz uczestnictwa w centrum integracji społecznej określa 
ustawa o zatrudnieniu socjalnym.   

 

•misja i cele CIS 

•zakres podmiotowy CIS 

•zakres przedmiotowy CIS 

•warunki realizacji reintegracji społecznej i zawodowej  

•zakres przestrzenny CIS 

•zasady finansowania 

Model 
Centrum 
Integracji 

Społecznej 

Centrum Integracji Społecznej to instytucja realizująca specjalistyczny program pracy z 
osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem, w określonym 

czasie. 
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Misją CIS jest odbudowywanie i podtrzymywanie u osób wykluczonych społecznie zdolności do 
samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku 
pracy, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formach: u pracodawcy, samo-zatrudnienia tj. 
podjęcia pracy na własny rachunek lub w spółdzielni socjalnej. 

 
CELE SYSTEMOWE CIS  

 Świadczenie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w sposób kompleksowy 
oparty na realizacji indywidualnych programów integracji społecznej i zawodowej, wdrażaniu 
programów społecznych, organizowaniu działań doradczych aktywizujących jak również wsparciu 
ich otoczenia społecznego.  

 Wykorzystanie istniejących narzędzi do kształtowania odpowiedniego systemu wsparcia i pomocy 
oraz wprowadzenie nowych dla ujednolicenia i podniesienia efektywności świadczonych usług.  

 Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.  

 Podnoszenie efektywności działań Centrum w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej 
poprzez stosowanie różnych form aktywności prowadzących do poprawienia warunków 
życiowych uczestników Centrum i ich rodzin. 

 Usamodzielnienie ekonomiczne absolwentów CIS. 
 

CELE JEDNOSTKOWE CIS  
(bezpośrednio skierowane do osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem) 

 Zmniejszanie ryzyka wykluczenia społecznego u osób będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, 

 Umożliwianie osobom wykluczonym i ich rodzinom pokonania trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie poprzez wsparcie psychologiczne i 
merytoryczne, 

 Wdrażanie do integracji i aktywizacji społecznej poprzez motywowanie do zmiany 
dotychczasowego życia oraz rozwój i wzmacnianie kompetencji społecznych, osobistych 
uczestników CIS w celu przygotowania ich do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, 

 Integracja ze środowiskiem w przypadku osób opuszczających zakłady karne; bezdomnych, 
realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności; uzależnionych od alkoholu i 
narkotyków po zakończeniu programów psychoterapii, 

 Motywowanie do zmiany sposobu życia, poprzez wskazywanie pozytywnych przykładów życia w 
społeczeństwie, kształtowanie społecznie akceptowanych postaw społecznych i monitorowanie 
losów absolwentów i dobór systemu wsparcia i pomocy.  

 

3. Model Centrum Integracji Społecznej – zakres działania CIS 

podmiotowy, przedmiotowy i przestrzenny. 
 

3.1. Zakres podmiotowy CIS 
 
Zakres podmiotowy jest to zbiór interesariuszy związanych z funkcjonowaniem CIS w aspekcie 
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych: 
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3.1.1. Uwarunkowania wewnętrzne  

 

UCZESTNICY CIS 

Uczestnikami CIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją 
sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 
życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej 
uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym (art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym).   

Katalog osób podlegających wykluczeniu społecznemu wymienionych w ustawie o zatrudnieniu 
socjalnym nie jest zamknięty i może być rozszerzony o inne kategorie osób, które znajdują się w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy i posiadają ograniczone możliwości funkcjonowania w życiu 
społecznym i zawodowym. 

 
 

, że w modelu CIS za błędne uznaje się specjalizowanie CIS-ów przy uwzględnieniu 
jednego typu uczestników.  
 
Pracownicy CIS: 

 
 

partnerzy działań CIS - uwarunkowania zewnętrzne 

pracownicy CIS- uwarunkowania wewnętrzne  

uczestnicy CIS - uwarunkowania wewnętrzne 

kadra zarządzająca pracownicy administracyjni 

pracownicy prowadzący zajęcia 
reintegracji społecznej i zawodowej: 

pracownik socjlany, istruktorzy zawodu 
pracownicy obsługi finansowej Centrum 

pracownicy CIS 

Ostateczne ustalenie liczby uczestników CIS powinno wynikać z zatwierdzonych Indywidualnych 
Programów Zatrudnienia Socjalnego z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy i rodzaje 
warsztatów oraz predyspozycji i ich możliwości. 
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O liczbie etatów, zakresie poszczególnych stanowisk pracy oraz specyfikacji kadr powinny decydować 
uwarunkowania lokalne oraz rodzaj prowadzonej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej – 
więcej informacji na temat proponowanej kadry CIS i wymaganych kwalifikacji znajdziesz w 
Modelu - Tabela nr. 1 str. 12- 15. 

 

Na jednego pracownika prowadzącego bezpośrednio zajęcia z uczestnikami, nie powinno przypadać 
więcej niż 5 uczestników. Pracownicy bezpośrednio prowadzący zajęcia to zarówno instruktorzy 
zawodu, jak i pracownik socjalny, psycholog i inni - w zależności od potrzeb i rodzaju dysfunkcji 
uczestników CIS. 

3.1.2. Uwarunkowania zewnętrzne – partnerzy  

 

Partnerzy odgrywający istotna rolę w zakupie usług i niezbędnych do udostępniania miejsc do 
odbywania praktyk, staży, zatrudnienia: 

 Wojewoda, 

 Samorząd gminny, 

 Starosta, 

 Ośrodek pomocy społecznej, 

 Powiatowy urząd pracy, 

 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 

 Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

 Organizacje pozarządowe, 

 Instytucje szkoleniowe,  

 Firmy prywatne, 

 Fundusze: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy, 
Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusze Ochrony Środowiska. 

3.2. Zakres przedmiotowy CIS  

Zakres przedmiotowy to katalog działań CIS związanych z jego wewnętrznymi  
uwarunkowaniami, umożliwiający jego funkcjonowanie: 

 

zapewnienie optymalnych warunków do działaności CIS  

działania podejmowane w stosunku do pracowników  (zatrudnienie 
kadry zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami prawa 

działania podejmowane wobec uczestników CIS (organizowanie 
usługi reintegracji zawodowej i społecznej) 

W przypadku CIS, których pracownicy w chwili przystąpienia do pilotażu nie będą spełniać norm 
kwalifikacyjnych wymaganych w Modelu możliwe jest: 

 Uzupełnienie wymagań w trakcie trwania pilotażu (zdobycie odpowiednich kwalifikacji),  

 Złożenie deklaracji przez pracownika nieposiadającego wymaganych kwalifikacji, że w 
ramach pilotażu rozpoczną odpowiednie szkolenia/ studia.  
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3.2.1. Reintegracja społeczna 

 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCIOWY PROWADZONYCN USŁUG  

Aktywizacja społeczna osób wykluczonych społecznie stanowi warunek konieczny efektywnej 
reintegracji zawodowej. Uczestnicy CIS mają trudności nie tylko z samodzielnym funkcjonowaniem na 
rynku pracy, ale także z uczestnictwem w codziennym życiu rodzinnym, społecznym, prawidłowym 
pełnieniem ról społecznych. Realizacja kolejnych etapów reintegracji społecznej ma na celu 
przygotowanie uczestników do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej.  

W ramach reintegracji społecznej należy uwzględnić organizację następujących zajęć: 
 
 

 
 
 
SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ W RAMACH REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ  

Kwalifikacja danej  osoby do udziału w konkretnych  zajęciach wynika bezpośrednio z 
Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) i zawartej w nim diagnozy pracownika 
socjalnego, przygotowanej w oparciu o opinie innych specjalistów (psychologa – terapeuty, doradcy 
zawodowego). W związku z powyższym program zajęć (tematyka oraz liczba godzin) powinien być 
wynikać z IPZS i musi być dostosowany do potrzeb konkretnej grupy uczestników CIS.  

 Za realizację IPZS i współpracę ze wszystkimi pracownikami oraz uczestnikiem odpowiedzialny 
powinien być np. kierownik reintegracji. 

 
Dokumentacja w ramach prowadzonej reintegracji społecznej powinna zawierać:  

 Program nauczania, 

 Ankietę pretest/posttest w celu zbadania efektywności zajęć, 

 Listy obecności, 

 Dzienniki zajęć.  
 
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE 

Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby 
uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia 

w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych.  

 

 

Zajęcia organizowane  w ramach reintegracji społecznej 

zajęcia terapeutyczne 

zajęcia edukacyjne 

grupy wspracia  
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Warsztaty terapeutyczne obejmują wyrównanie deficytów osobowościowych spowodowanych 
uzależnieniem od środków psychotropowych i zaburzeń zachowania w wyniku doznanych urazów 
psychicznych itp. Liczebności grupy powinna być ustalana w zależności od specyfiki grupy, przy czym 
wskazane jest, aby na jedną osobę prowadzącą warsztaty przypadało 8 – 12 uczestników.  

Warsztaty terapeutyczne prowadzi psycholog-terapeuta.  

Prowadzący zajęcia powinien być odpowiedzialny również za prowadzoną dokumentację 
programową, systematyczne i okresowe przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników 
warsztatów terapeutycznych oraz monitoring.   

 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE  

Zadaniem zajęć edukacyjnych jest uzupełnianie deficytów edukacyjnych uczestników CIS. Do grup 
edukacyjnych kwalifikowani są wszyscy uczestnicy CIS, szczególnie ci, którzy mają trudności z 
pisaniem i czytaniem, rozumieniem prostych tekstów i formularzy. Zajęcia powinny zostać 
ukierunkowane m.in. na uzupełnienie wiedzy z zakresu poprawnego wysławiania się, pisania i 
czytania ze zrozumieniem, podstaw matematyki, kultury osobistej, komunikacji społecznej i 
współpracy z innymi. Do tematyki zajęć w grupach edukacyjnych mogą być wprowadzone elementy 
integrująco-wyrównawcze, w celu zintegrowania grupy oraz wyrównania szans „w górę”, lepszej 
współpracy i wzajemnego udzielania pomocy przez uczestników CIS. 
 
Grupy edukacyjne działać powinny pod nadzorem kierownika ds. reintegracji, który odpowiada za 
przygotowanie programu szkoleń. Na zajęcia w grupach mogą być zapraszani – w miarę potrzeb i 
możliwości, inni specjaliści, np. nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele innych przedmiotów, 
radca prawny, lekarz, pedagog.  
 
W ramach reintegracji społecznej należy uwzględnić wspólne organizowanie uroczystości związanych 
z obchodzonymi świętami oraz udział w lokalnych imprezach w celu wzmocnienia więzi między 
uczestnikami CIS i społecznością lokalną. W zależności od posiadanych środków finansowych warto 
planować udział w różnych wydarzeniach kulturalnych np. wyjście do kina, teatru itp., co pozwoli na 
poznanie różnych form spędzania czasu wolnego i naukę odpowiednich zachowań w miejscach 
publicznych. 
 
GRUPY WSPARCIA  

W procesie realizacji reintegracji zawodowej i społecznej mogą być tworzone grupy wsparcia dla 
uczestników CIS. Mają one charakter NIEOBOWIĄZKOWY. 
Głównym celem grup wsparcia ma być wzajemne wsparcie emocjonalne i doskonalenie wewnętrzne 
uczestników oraz wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności. Grupę wsparcia powinny 
tworzyć osoby o podobnych problemach. Członkami grup wsparcia mogą być wszyscy uczestnicy CIS. 

3.2.2. Reintegracja zawodowa 

 

 
 

Reintegracja zawodowa polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników CIS 
zdolności  do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Głównym celem 

reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników CIS umiejętności zawodowych, 
przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji 

zawodowych 
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Cechą charakterystyczną reintegracji zawodowej prowadzonej w CIS jest uczestnictwo klientów w 
różnych formach zatrudnienia i prowadzenie jej w warunkach zbliżonych do wykonywania pracy. 
Jednym z elementów programu edukacyjnego CIS jest prowadzenie działalności ekonomicznej 
polegającej na działalności usługowej, handlowej lub wytwórczej, z której zysk może stanowić 
dodatkowe środki na funkcjonowanie CIS. 

Reintegracja zawodowa realizowana jest przez następujące usługi:  
 

         
 
Reintegracja zawodowa odbywa się w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych.  
 
Kwalifikowanie uczestników do grup szkoleniowych  przeprowadzać powinien zespół 
rekrutacyjny, do którego należy:  

 Psycholog-terapeuta,  

 Doradca zawodowy, 

 Instruktor zawodu. 
 
Uczestnicy CIS są kwalifikowani do poszczególnych grup szkoleniowych w zależności od ich 
możliwości psychofizycznych, zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych, na 
podstawie badań przeprowadzonych przez psychologa-terapeutę oraz analizy umiejętności 
zawodowych przeprowadzonej przez doradcę zawodowego we współpracy z instruktorem zawodu. 
Przy wyborze form reintegracji zawodowej powinna być również brana pod uwagę sprawność 
fizyczna i stan zdrowia uczestnika.  
 
Przy ustalaniu kierunków reintegracji zawodowej uwzględniane są następujące czynniki: 

 Możliwości uczestników, 

 Potrzeby szkoleniowe uczestników,  

 Rozpoznanie zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców, 

 Dostęp do zleceń jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, 

 Wykorzystanie łatwo dostępnych zasobów sprzętowych,  

 Dostęp do zleceń innych podmiotów, 

 Wykorzystanie łatwo dostępnych kadr instruktorskich. 
 
PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWE (KURSY, SZKOLENIA), NABYWANIE NOWYCH KWALIFIKACJI 
ZAWODOWYCH 

Metody realizacji reintergracji zawodowej 

przekwalifikowania 
zawodowe,  nabywanie 

nowych kwalifikacji 
zawodowych(kursy, 

szkolenia) 

kształtowanie 
umiejętności skutecznego 

poszukiwania pracy 

zajęcia praktyczne 
(warsztaty, praktyki) 

zajęcia w zakresie 
rozpoczynania i 

prowadzenia działalności 
gospodarczej, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem zasad 

funkcjonowania 
spółdzielni socjalnych.  
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Obejmować powinny naukę zawodu w celu zdobycia umiejętności zawodowych, przyuczenia do 
zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestników. Celem kursów i 
szkoleń jest wyposażenie uczestników w określone umiejętności zawodowe konieczne do 
zatrudnienia socjalnego organizowanego w CIS. 
W rezultacie szkolenia zawodowego uczestnicy CIS powinni być zdolni do samodzielnego świadczenia 
pracy na rynku pracy.  
Szkolenie kończy się potwierdzeniem nabytych kwalifikacji, w zależności od rodzaju szkolenia, przy 
udziale specjalnie powołanej komisji, w skład której wchodzą pracownicy CIS lub/i przedstawiciele 
instytucji uprawnionych do przeprowadzania egzaminów. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o 
nabytych kwalifikacjach zawodowych wystawionych przez CIS lub uprawnioną instytucję 
przeprowadzającą egzamin końcowy. 
  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WARSZTATY, PRAKTYKI) 

Umożliwiają praktyczną naukę zawodu, doskonalenie umiejętności zawodowych, wykorzystanie 
wiedzy teoretycznej uzyskanej na zajęciach przygotowujących z teorii. Każdy moduł szkolenia 
praktycznego powinien być poprzedzony blokiem zajęć teoretycznych z danego tematu. Celem 
praktyk zawodowych, których profil pokrywa się z obszarem, w jakim uczestnik kształci się w 
Centrum, jest uzupełnienie warsztatu zawodowego oraz nabycie konkretnych umiejętności w 
praktyce.  
Zajęcia praktyczne mogą odbywać się w CIS lub u pracodawcy. Odbywając praktykę u pracodawcy, 
uczestnik ma okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i zapoznania się z warunkami 
panującymi w konkretnym zakładzie pracy, zwiększając tym samym swoje szanse na zatrudnienie. 
Taki rodzaj praktyk powoduje, że pracodawca chętniej wyraża zamiar zatrudnienia uczestnika po 
zakończonym programie CIS, a same praktyki traktowane są jako „okres próbny”. 
 
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych w CIS jest instruktor zawodu, natomiast w 
przypadku pracodawcy wyznaczony przez niego pracownik.  
 
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO I SKUTECZNEGO POSZUKIWANIA PRACY 

Zajęcia mają na celu ukształtowanie umiejętności z zakresu: 

 Sposobów i form poszukiwania pracy, 

 Przygotowania własnej dokumentacji zawodowej (CV, list motywacyjny), 

 Umiejętnego czytania ofert pracy i odpowiadania na nie, 

 Autoprezentacji (znaczenie ubioru, mowa ciała, kultura osobista), 

 Sztuki prowadzenia rozmowy z pracodawcą, (jakich pytań się spodziewać i jak na nie 
odpowiadać, o co pytać potencjalnego pracodawcę), 

 Metod i technik negocjacji. 
 

 
 
 
PRZYGOTOWANIE DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ I PODJĘCIA W NIEJ ZATRUDNIENIA LUB 
PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Formy realizacji zajęć 

wykłady  ćwiczenia pokazy filmowe 
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W trakcie zajęć uczestnicy mogą zapoznać się z instytucją spółdzielni socjalnych uregulowaną w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651 z 
późn. zm.).  
 

 
 
Uczestnicy CIS zainteresowani rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
powinni być wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu założenia firmy „krok po kroku”, zapoznać 
się z formularzami różnych instytucji (Urząd Miasta lub Gminy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, 
ZUS, KRS i inne), które każdy obywatel musi zapełnić w momencie rejestrowania działalności 
gospodarczej. W trakcie zajęć uczestnicy powinni zostać zapoznani z możliwościami uzyskania 
pomocy doradczej, szkoleniowej oraz finansowej z różnych źródeł. 
 

 
 
 
Zajęcia reintegracji zawodowej w zakresie rozpoczynania i prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej prowadzi doradca zawodowy.  Do udziału w prowadzeniu takich zajęć dotyczących 
przedsiębiorczości mogą być zapraszani specjaliści instytucji, do których zwraca się osoba, chcąca 
założyć i prowadzić działalność gospodarczą, jak również radca prawny, doradca podatkowy i inni.   
 

PRZYGOTOWANIE DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA, W TYM ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO U 
PRACODAWCY  

 
 
Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia wspieranego u pracodawcy odbywa się poprzez warsztaty i 
praktyki zawodowe oraz zajęcia teoretyczne z zakresu prawa pracy. 
Zajęcia teoretyczne prowadzi doradca zawodowy, natomiast za przygotowanie do podjęcia 
zatrudnienia wspieranego odpowiedzialny jest instruktor zawodu przy udziale opiekuna ze strony 
pracodawcy. 

Spółdzielnie socjalne mogą być tworzone przez określone grupy osób, które mogą liczyć na 
wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie mają więc zwiększać 
szanse bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych wykluczonych na zatrudnienie, uzyskiwanie 

dochodu, poprawę swojej sytuacji materialnej i życiowej. 

 

 

Formy realizacji zajęć 

zajęcia teoretyczne na temat prawa 
pracy,przedsiębiorczości, kursy zarządzania czy 

założenia spółdzielni socjalnej (z uwzględnieniem 
wizyt studyjnych w wybranych spółdzielniach 

socjalnych)   

organizowanie praktyk u lokalnych pracodawców. 

Zatrudnienie wspierane u pracodawcy, polega na podjęciu pracy na podstawie stosunku pracy, 
osoby, która zakończyła zajęcia w CIS, a w uzasadnionych przypadkach także przed jego 

zakończeniem. Następuje ono na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego lub 
uczestnika. Skierowanie do pracy następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a 

pracodawcą. W umowie pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika 
przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części 

wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez pierwsze 12 miesięcy. 
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4. Warunki realizacji reintegracji społecznej i zawodowej 
 

4.1. Rekrutacja  

Warunki uczestnictwa w CIS określa ustawa o zatrudnieniu socjalnym.  

 

  
 
 

 
 

, że zgodnie z modelem osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji jest pracownik 
socjalny , który we współpracy z psychologiem, doradcą zawodowym i instruktorem tworzy zespół 
ds. rekrutacji. 
 
 

 
 

Podstawy rekrutacji 

wniosek własny lub przedtsawiciela 
ustawowego 

skierowanie z:  
zakładu lecznictwa odwykowego, 

powiatowego centrum pomocy rodzinie, 
ośrodka pomocy społecznej, 

organizacji pozarządowej, 
klubu integracji społecznej, 
powiatowego urzędu pracy. 

zespół ds. rekrutacji 
pracownik socjalny 

psycholog 

doradca zawodowy 

instruktor zawodu 

Rekrutacja powinna być prowadzona w sposób ciągły, w ramach stałej współpracy w powyższymi 
jednostkami i organizacjami, z uwagi na fakt możliwości wystąpienia w trakcie realizacji IPZS 
zmiany liczby uczestników i konieczności ich stałego uzupełniania. Ważne jest, liczebność grup 
była stała. Jest to związane ściśle z finansowaniem CIS – wysokość dotacji zależy od liczby 
uczestników.  
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Podstawą działań zespołu jest wniosek o przyjęcie do CIS od kierownika/dyrektora Centrum. 
 

Etapy rekrutacji 

 
 
 

ETAP I  Ocena uprawnień  

1) Formalne sprawdzanie uprawnień do uczestnictwa w CIS, 
2) Zapoznawanie się kandydata z Regulaminem Uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej1 i 

zaakceptowanie go przez kandydata. 
 
 

ETAP I I  Diagnoza sytuacj i  kl ienta  

1) Sporządzana w oparciu o przeprowadzoną przez pracownika socjalnego CIS analizę 
skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez CIS2 oraz rodzinnego wywiadu 
środowiskowego cz. I przeprowadzonego przez właściwy dla kandydata ośrodek pomocy 
społecznej. Rodzinny wywiad środowiskowy sporządzony dla potrzeb CIS powinien 
uwzględniać zarówno diagnozę sytuacji materialno – bytowej, jak również diagnozę z zakresu 
funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym kandydata na uczestnika CIS. Wywiad 
powinien stanowić wymaganie formalne dla wszystkich potencjalnych uczestników CIS. W 
przypadku braku wywiadu pracownik socjalny CIS występuje o jego sporządzenie do 
właściwego ośrodka pomocy społecznej.  

2) Pracownik socjalny na podstawie wstępnej diagnozy wynikającej z rodzinnego wywiadu 
środowiskowego cz. I przy współpracy specjalistów CIS tj. psychologa, doradcy zawodowego 
oraz instruktora zawodu zespołowo dokonują uzupełnienia diagnozy sytuacji w oparciu o 
opinie i wywiady własne  

W etapie tym uwzględnić należy następujące czynności:  

 wyznaczenie terminu (dzień i godzina) rozpoczęcia rozmów kwalifikacyjnych powiadamiając o 
tym osoby i instytucje, które złożyły wniosek o przyjęcie do CIS, 

 przeprowadzenie przez poszczególnych członków zespołu rozmów kwalifikacyjnych celem 
określenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, oceny motywacji do pracy, doświadczenia 
zawodowego i predyspozycji zawodowych kandydata3,  

 przygotowanie przez członków zespołu, w oparciu o przeprowadzone testy i rozmowy, 
diagnozy o uczestniku z uwzględnieniem motywacji, potencjału i rokowań4 oraz dokonanie 
ostatecznych rekomendacji5.  

                                                           
1
 Regulamin Uczestnictwa stanowi załącznik nr 2 do opracowania „Model Centrum Integracji Społecznej” 

2
 Wzór skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej stanowi 

załącznik nr 3 do opracowania „Model Centrum Integracji Społecznej” 
3
 Wzór kwestionariusza rekrutacyjnego do CIS stanowi załącznik nr 4 do opracowania „Model Centrum 

Integracji Społecznej”  

Etap I  

Ocena uprawnień 

Etap II 

Diagnoza sytuacji 
kandydata 

Etap III Uzgodnienie 
i podpisanie przez 

kandydata IPZS  
i rozpoczęcie 

uczestnictwa w CIS 
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ETAP I I I  Uzgodnienie i  podpisanie przez kandydata IPZS i  rozpoczęcie 

uczestnictwa w CIS  

 
Kierownik/dyrektor CIS, w oparciu o diagnozę zespołu, podejmuje ostateczną decyzję o 
zakwalifikowaniu kandydata do udziału w zajęciach Centrum, podpisuje z kandydatem przygotowany 
pod kątem jego potrzeb i możliwości, wspólnie uzgodniony Indywidualny Program Zatrudnienia 
Socjalnego (IPZS)6 na miesiąc próbny. 
 
Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o następująca dokumentację: 

 
Przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnik musi zostać skierowany do lekarza medycyny pracy celem 
potwierdzenia zdolności do realizacji reintegracji zawodowej oraz odbyć szkolenie z zakresu BHP, 
przeciwpożarowe i instruktaż stanowiskowy. 
 

4.2. Zakres czasowy realizowanych usług  

 
Z zakwalifikowanymi uczestnikami CIS zostaje podpisany Indywidualny Program Zatrudnienia 
Socjalnego na okres próbny jednego miesiąca. Po okresie tym powinna nastąpić pierwsza ocena 
ustaleń dokonanych w ramach Programu celem ich ewentualnej modyfikacji. Pozwoli to na uniknięcie 
przyjęcia uczestnika z błędnie określonymi motywacjami oraz dostosowanie oferty do faktycznych 
możliwości i predyspozycji uczestnika z uwzględnieniem zakresu usług świadczonych przez CIS. 
Odnotowanie tego faktu następuje w części II IPZS.  
W przypadku pomyślnego zakończenia okresu próbnego następuje kwalifikacja uczestnika, na 
wniosek kierownika CIS, przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. Program zostaje przedłużony 
na okres 11 miesięcy z możliwością przedłużenia na wniosek lub po zasięgnięciu opinii pracownika 
socjalnego CIS o kolejne 6 miesięcy. W tym czasie uczestnik ma prawo do korzystania ze świadczenia 
integracyjnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o zatrudnieniu socjalnym.  
Czas pobytu uczestnika w CIS wynosi od 6 – 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 
 

                                                                                                                                                                                     
4
 Załączniki nr 5, 6 i 7 do opracowania „Model Centrum Integracji Społecznej” 

5
 Dokonywane na załączniku nr 4 do pracownia „Model Centrum Integracji Społecznej” 

6
 Wzór IPZS stanowi załącznik nr 8 do opracowania „Model Centrum Integracji Społecznej” 

Dokumenty wykorzystywane do przeprowadzenia rekrutacji 

•rodzinny wywiad środowiskowy cz. I sporządzony przez pracownika socjalnego właściwego 
dla kandydata ośrodka pomocy społecznej  

•skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzoncyh przez CIS 

•kwestionariusz rekrutacyjny wraz  z opinią  psychologa, doradcy zawodowego i instruktora 
zawodu 

•Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego  

•inne: kwestionariusz osobowy, druki oświadczeń  (np. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych  osobowych, oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek 
dochodowy od os. Fizycznych – PIT 2A, oświadczenie o numerze konta bankowego), 
formularz ubezpieczeniowy, wniosek o przyznanie świadczenia integracyjnego 
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Zakończenie realizacji Programu następuje w dniu, w którym uczestnik podjął zatrudnienie na 
zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu pracy lub rozpoczął działalność gospodarczą, albo w 
dniu, w którym upłynął okres uczestnictwa w zajęciach. 
 

 
 
 

4.3. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego  

 

 
 
IPZS ma na celu zaangażowanie uczestnika w działania na rzecz poprawy jego sytuacji. Warunkiem 
niezbędnym jest aktywny udział uczestnika w tworzeniu IPZS, między innymi poprzez wskazanie na 
źródła występujących trudności, określenie mocnych i słabych stron, jak również analizę efektywności 
dotychczas podejmowanych działań samodzielnie lub przy wsparciu innych. IPZS wyznacza stronom 
etapy postępowania.   

Kontrola w zakresie realizacji zapisów Programu spoczywać powinna na pracowniku socjalnym 
przy współpracy z pozostałą kadrą CIS. 

W ramach modelu CIS zakłada się, że Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego składa się z 
dwóch części: 

1) Część pierwsza projektu IPZS zawiera:  

 dane osoby, dane pracownika socjalnego, dane dyrektora/kierownika CIS,  

 ustalenia indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, postanowienia ogólne, 

 diagnozę sytuacji społecznej i zawodowej uczestnika CIS,  

 cele, które ma osiągnąć uczestnik w ramach reintegracji społecznej i zawodowej, 

 działania podejmowane dla osiągnięcia tych celów wraz z określeniem terminu.  
2) Druga część IPZS zawiera informacje dotyczące oceny wykonania ustalonych działań - ocena 

realizacji zadań przez strony IPZS, ewentualnych zmian w podjętych działaniach i podjęcia 
nowych oraz termin oceny wprowadzanych zmian.  
 

podpisanie Indywidualnego Progarmu Zatrudnienia Socjalnego na 
okres  miesiąca (okres próbny) 

ocena działań zrealizowanych w ramach IPZS  

w przypadku pozytywnej oceny - kierownik ośrodka pomocy 
społecznej, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje  
uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w Centrum 

przedłużenie IPZS na okres 11 miesięcy z możliwością 
przedłużenie o kolejne 6 miesięcy 

zakończenie uczestnictwa - maksymalny czas uczestnictwa w CIS 
wynosi 18 miesięcy 

 

Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego - pisemna umowa zawarta z uczestnikiem CIS, 
określająca wzajemne uprawnienia i zobowiązania stron. IPZS służy jasnemu i precyzyjnemu 

formułowania celów ogólnych dotyczących zmiany   
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Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego powinien być opracowany przy wykorzystaniu opinii 
dotyczącej wniosku o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez CIS 
kwestionariusz rekrutacyjny do CIS, kwestionariusz wywiadu doradcy zawodowego i instruktora 
zawodu w zakresie określenia kompetencji zawodowych, opinię psychologiczną określającą 
sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia zatrudnienia.  
  
Rola pracownika w procesie tworzenia i realizacji IPZS  

 inicjuje sytuację, w której potencjalny uczestnik będzie chciał dążyć do zmiany swojej sytuacji 
życiowej,  

 sprawuje pieczę nad wywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z IPZS. 
 
 

 
 
 
Realizacja Programu zostaje zakończona w momencie podjęcia przez uczestnika zatrudnienia na 
zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy, podjęcia działalności gospodarczej lub w dniu, w 
którym upłynął okres uczestnictwa w zajęciach CIS. 
 
Wcześniejsze zaprzestanie realizacji IPZS następuje w przypadku: 

1) uporczywego naruszania przez uczestnika postanowień programu, uniemożliwiającego jego 
dalszą realizację; 

2) trwałego opuszczenia przez uczestnika zajęć w Centrum; 
3) oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od realizacji Programu. 

 
W odniesieniu do dwóch pierwszych sytuacji, decyzję w sprawie zaprzestania realizacji programu 
podejmuje kierownik Centrum, od której uczestnikowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 
 
Działania realizowane w ramach IPZS powinny być organizowane przy współudziale starosty, 
powiatowego urzędu pracy, pracodawców, lokalnych ośrodków wspierania przedsiębiorczości, CIS 
oraz samych uczestników reintegracji społecznej i zawodowej.  
 
W tym celu Centrum powinno: 

 przygotować i skierować ofertę do lokalnych zakładów pracy, uwzględniającą zasady i 
możliwości zatrudnienia uczestników programu w ramach zatrudnienia wspieranego, 

 stworzyć i aktualizować bazę informacyjną o uczestnikach CIS poszukujących zatrudnienia 
oraz działalności usługowej, wytwórczej i handlowej CIS. 
 

Czynności pracownika socjalnego CIS w ramach prowadzonego postępowania metodycznego zostały 
szczegółowo przedstawione w opracowaniu „Model Centrum Integracji Społecznej” str. 32 – 36. 

Opracowanie IPZS ma na celu 
dostosowanie programu 

zatrudnienia socjalnego do 
indywidualnych potrzeb  

i deficytów poszczególnych 
uczestników 

określenie zakresu i form 
reintegracji zawodowej i społecznej 

określenie rodzajów sprawności 
psychofizycznych niezbędnych do 

podjęcia pracy oraz metody ich 
ćwiczenia 
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5. Świadczenia 
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE 

 
W modelu CIS pozostawiono dotychczasowe zasady przysługiwania świadczenia integracyjnego. 
Uczestnicy CIS otrzymują świadczenie integracyjne , którego wysokość wynosi 50% zasiłku dla 
bezrobotnych w okresie próbnym, a w pozostałym okresie realizacji Programu świadczenie 
integracyjne wynosi 100% zasiłku dla bezrobotnych.  

 
MOTYWACYJNA PREMIA INTEGRACYJNA  

 
Motywacyjna premia integracyjna nie może przekroczyć 20% świadczenia integracyjnego. Premia 
integracyjna powinna być narzędziem, które z jednej strony pozwala wyróżnić najbardziej 
zaangażowanych uczestników programu, a z drugiej wpływać aktywizująco na inne osoby 
uświadamiając im, że aktywna postawa przynosi wymierne korzyści.   
 
W modelu CIS proponuje się wykorzystanie premii integracyjnej w formie: 

 pieniężnej wypłacanej bezpośrednio uczestnikowi CIS przy świadczeniu integracyjnym, 

 jako świadczenia dodatkowe z przeznaczeniem dla uczestnika i jego rodziny np.: na zakup 
karnetu na siłownię, basen, korty tenisowe, boisko (do gry w siatkówkę, piłkę nożną), 
lodowisko, wyjazdy turystyczne uczestnika i jego rodziny czy dodatkowe wyjazdy szkoleniowo 
– rekreacyjne dla uczestnika, opłata za dodatkowe zajęcia dla dzieci uczestników (korepetycje 
z języka obcego, wyjazdy w okresie ferii zimowych lub wakacyjne na obozy kolonie z 
programem socjoterapeutycznym).   

 
Warunki skuteczności premii: 
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•warunkiem przyznania premii jest osiągnięcie przez uczestnika pożądanych efektów w realizacji  IPZS , 
a wysokość premii powinna być proporcjonalna do efektów podejmowanych przez niego działań.  

•selektywność natomiast oznacza, że premiuje się tylko tych uczestników, którzy wykazują chęć 
zwiększenia zaangażowania w realizacji Programu oraz osiągają określony jego poziom. 

Premia powinna mieć charakter pozytywny i selektywny  

•Działanie takie jest zgodne z zasadą niewielkiej odległości czasowej, która mówi, że wpływ 
otrzymywanego świadczenia integracyjnego na wydajność i skuteczność uczestnika CIS jest tym mniejszy, 
im większy jest odstęp czasowy między wykonaniem poszczególnych zadań zaplanowanych w IPZS zadań 
a otrzymaniem za to dodatkowej nagrody. Skuteczność premii, a więc jej wpływ na zwiększanie 
motywacji uczestnika i wydajności jego czynności, zależy od ich rodzaju. 

Premia powinna być przyznawana najwyżej w okresach kwartalnych 

•Premią powinno być to, co dla uczestnika jest najatrakcyjniejsze. I nie zawsze muszą to być środki 
pieniężne, tak jak przyjęto w niniejszym modelu. 

Premia powinna być dostosowana do potrzeb i oczekiwań każdego 
uczestnika 

•uczestnicy powinni mieć wpływ na wybór zadań objętych premiowaniem, sposób ich wykonania, jak i na 
sam rodzaj przyznawanej premii. 

Premia powinna mieć charakter partycypacyjny 

•Zadania te w całości powinny stanowić zwarty i spójny system, pozwalający realizować podstawowe cele 
Centrum, zarówno te bieżące, jak i długofalowe. Poziom wykonania zadania musi być mierzalny i dobrze 
sprecyzowany, gdyż premiowanie cechuje się ściśle określonymi kryteriami.  

Trafny dobór zadań oraz sposobu oceny poziomu ich wykonania jest 
niezwykle ważny dla zwiększenia skuteczności premii.  

•Oznacza to, że zadania objęte premiowaniem, po ich wykonaniu, powinny pozostać zmienione na inne - 
takie, które w danej sytuacji czy okresie czasowym będą najbardziej potrzebne i pozwalające na 
osiągnięcie przyjętych założeń i celów CIS. Nie należy jednak zmieniać zestawu zadań premiowych 
w trakcie trwania okresu premiowego. Można to uczynić dopiero przy okazji planowanych zadań /celów 
na następny okres zgodnych z  IPZS dla poszczególnych uczestników CIS.  

Warunki przyznawania premii powinny cechować się elastycznością.  
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6. Monitoring i ocena IPZS  
 
 

 
 
 
 
Pracownik socjalny przy ścisłej współpracy z pozostałymi pracownikami CIS, a w szczególności, (jeśli w 
strukturze organizacyjnej CIS przewidziano) kierownikiem ds. reintegracji społecznej i zawodowej lub 
psychologiem, doradcą zawodowym i instruktorem zawodu dokonuje monitoringu i oceny w celu: 
 

 Określenia i poinformowania uczestnika czy określone w Programie oddziaływania  
w ramach reintegracji społecznej i zawodowej są pomocne w osiągnięciu przyjętych celów. 
Uczestnikowi taka informacja pomoże zdecydować czy zakończyć korzystanie z oferowanych 
usług, czy należy ją kontynuować w przyjętym zakresie czy też należy szukać innej formy 
usług.  

 Skorygowania świadczonych przez CIS usług – zajęć w ramach reintegracji społecznej i 
zawodowej, pozostawiając to, co jest efektywne, rezygnując  
z działań nieprzynoszących rezultatów. Informacji takich pracownik socjalny nie powinien 
zachowywać wyłącznie dla siebie, lecz przekazuje je pozostałym pracownikom wymienionym 
w IPZS, co niewątpliwie przyczyni się do bardziej efektywnej działalności całej kadry CIS.  

 Dostarczenia informacji samej jednostce, jaką jest CIS o tym, czy realizuje ona swoje 
podstawowe cele w odniesieniu do uczestnika/ów CIS. Zgromadzenie informacji  
o poszczególnych uczestnikach pozwoli na ewaluację przyjętych form pracy przez CIS. Z kolei 
CIS powinien mieć obowiązek informowania organu finansującego działalność o efektach 
realizowanych zadań.  

 

•identyfikacja i zapis zdarzeń, które zachodzą w trakcie 
realizacji Programu. Dotyczy to zarówno oddziaływań 
prowadzonych przez kadrę CIS jak również działań 
podejmowanych przez uczestnika CIS 

monitorowanie  

•analizowanie stopnia realizacji celów uczestnika w 
związku z zaplanowanymi w ramach Programu usług z 
zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.   

ocenianie 
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6.1. Monitoring sytuacji zawodowej i wsparcie absolwentów CIS 

 

 

 
Realizacja IPZS powinna przełożyć się na aktywizację i poprawę sytuacji zawodowej absolwentów CIS. 
Brak lub niepełny monitoring losów absolwentów i brak analizy usprawniającej programy reintegracji 
społecznej i zawodowej skutkuje niedostatecznym wsparciem dla tych z nich, którzy pomimo 
ukończenia zajęć w Centrum mają nadal trudności z samodzielnym funkcjonowaniem w sferze 
społecznej lub/i zawodowej. Wskazane jest zatem stworzenie systemu wsparcia dla osób, które 
ukończyły CIS obejmującego monitorowanie i ewentualną pomoc na wypadek pojawiających się 
problemów. 
 
Monitoring powinien opierać się na następujących zasadach: 

 w okresie trwania monitoringu absolwentów CIS tj. w ciągu trzech lat po ukończeniu 
programu reintegracji zawodowej i społecznej, pracownik CIS (pracownik socjalny) utrzymuje 
kontakt z absolwentem zbierając informacje o jego sytuacji zatrudnieniowej. W pierwszym 
roku taki kontakt powinien odbywać się przynajmniej raz na kwartał, a w następnych latach 
przynajmniej raz na pół roku - częstotliwość kontaktów powinna być warunkowana oceną 
sytuacji społecznej i zawodowej absolwenta oraz zaistniałą potrzebą podjęcia działań 
zaradczych. 

 w monitoring absolwentów powinny zostać zaangażowane odpowiednie kadry CIS,  
a także innych współpracujących instytucji, np. ośrodków pomocy społecznej i powiatowych 
urzędów pracy, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 analiza przeprowadzona w oparciu o monitoring absolwentów powinna dostarczyć informacji 
o: 

 sytuacji absolwenta po zakończeniu programu, 

 stanie przystosowania do funkcjonowania w społeczności, 

aspekty uwzględniane w trakcie w 
monitorowania i oceny 

sytuacja uczestnika CIS (z uwazględnieniem stau wyjściowego, stanu 
w trakcie uczestnictwa  w zajęciach oraz stanu po ich zakończeniu ) 

określone cele zmian, ramy czasowe oraz działania oferowane przez 
CIS 

przygotowanie modyfikacji IPZS w sposób umożliwiający określenie 
skuteczości jego realizacji 

Wiedzę z zakresu losów absolwentów CIS uznaje się w proponowanym modelu za priorytet w 
podwyższaniu jakości świadczonych usług w ramach reintegracji społecznej  
i zawodowej oddziaływań oraz dostosowywaniu oferty do wymogów współczesnego rynku pracy 
oraz sytuacji środowiska społecznego.  
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 nabytych umiejętnościach pozwalających na samodzielne poruszanie się na otwartym rynku 
pracy i  zdobywania zatrudnienia, 

 nabytych umiejętnościach zawodowych, 

 stopniu przydatności umiejętności nabytych w trakcie realizacji IPZS w odniesieniu do 
zapotrzebowania pracodawców. 

 
Metody gromadzenia informacji: 
 

 
 

 

7. Warunki materialne 
Właściwe funkcjonowanie CIS wymaga zapewnienia odpowiedniej bazy lokalowej  
i sprzętowej z uwzględnieniem rodzaju przeważającej w danym CIS działalności wytwórczej, 
usługowej i realizowanymi warsztatami/grupami roboczymi.  

Centrum, które ze względu na profil działalności i uwarunkowania zewnętrzne bazuje na zasobach 
własnych, dla zapewnienia właściwej realizacji zadań powinno dysponować następującą bazą 
lokalową: 

 pomieszczenia administracyjno – biurowe, w tym przeznaczone do prowadzenia reintegracji 
społecznej: zaplecze administracyjne min.: pokój kierownika, pokoje pracowników 
administracyjnych,  

 zaplecze dydaktyczne, min.: gabinet poradnictwa indywidualnego, gabinet poradnictwa 
grupowego, sale dydaktyczne, w tym audiowizualna.  

 
W celu właściwego wykonywania zadań w zakresie reintegracji zawodowej powinny zostać 
zapewnione w Centrum lub na zewnątrz pracownie techniczne przeznaczone do praktycznej nauki 
zawodu, w tym: pokój instruktorów zawodu, pomieszczenia socjalno – bytowe (szatnia, prysznice, 
sanitariaty). Zapewnienie dodatkowych pomieszczeń (np. stołówka) pozostaje w zakresie możliwości 
konkretnego CIS. 
Pracownie techniczne powinny być wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia,  
a zajęcia praktyczne przebiegać w warunkach zbliżonych do warunków na stanowiskach  
w zakładzie pracy.  
 
W przypadku CIS-u działającego w oparciu o zasoby zewnętrzne (jednostka cechuje się wysoką 
zdolnością do pozyskiwania środków i możliwością zlecania firmom zewnętrznym realizacji 
warsztatów, kursów, szkoleń) zasoby lokalowe i sprzętowe nie mają tak dużego znaczenia. 

 

Indywidualne 
spotkania z 

absolwentami 

Utworzenie grup 
wsparcia dla 
absolwentów 

Ankiety 
określające 

stopień 
uzyskanych 

umiejętności 
oraz pierwsze 
doświadczenia 
na rynku pracy 

Kontakt 
telefoniczny, 

kontakt mailowy 
z absolwentami 

Uzyskiwanie 
informacji od 

pracodawców. 
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8. Zakres przestrzenny 
 
Charakter przestrzenny CIS-u determinuje współpraca z innymi podmiotami. Aby Centrum Integracji 
Społecznej mogło prawidłowo funkcjonować musi nawiązać relacje z otoczeniem i określić stopień 
zaangażowania i zakresu współpracy.  

SPECYFIKACJA I OBSZARY WSPÓŁPRACY 

Współpraca jest niezwykle elastycznym instrumentem. Może być prowadzona w małych 
miasteczkach, powiatach, dużych miastach. Ważne jak zaangażowanie we współpracę zarówno władz 
lokalnych jak i lokalnego biznesu, organizacji pozarządowych instytucji systemu pomocy społecznej 
czy rynku pracy.   

Podstawę formalną dla współpracy CIS z wymienionymi jednostkami stanowią: 

 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (w szczególności art. 10 ust.1 pkt. 1, art. 12 ust. 1 pkt. 2, 
art. 15 ust. 8 oraz art. 16); 

 Ustawa z dnia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 

  Ustawa z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 
roku Nr 19 poz. 100 z późn. zm.).  

 

Partnerstwo jako szczególna forma współpracy  

Partnerstwo możemy rozumieć w szerokim sensie, jako partnerstwo na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej – np. o zasięgu powiatowym czy gminnym lub w sensie wąskim, jako wspólna realizacja 
konkretnego działania czy też projektu (co często bywa następstwem szerokiego partnerstwa). 
Opiera się na czterech przesłankach wyróżniających lokalne partnerstwo od innych form współpracy. 
Partnerstwo musi zatem mieć: 

1. formalnie zorganizowaną strukturę działania,  

2. potencjał aktywizacji grup interesu i angażowania partnerów z szerokiego spektrum 
społecznego, 

3. wspólną agendę i wielowymiarowy program działania, 

4. zadanie zwalczania bezrobocia, biedy i wykluczenia oraz promocję spójności 
społecznej. 

Przy tworzeniu partnerstwa można posiłkować się przepisami ustawy z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o partnerstwie publiczno-prywatnym7. 

W odniesieniu do współpracy w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych 
społecznie w powiązaniu z infrastrukturą społeczną lub jej budowaniem istotne pozostają zapisy 
ujęte w gminnych i powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych lub wynikające z 
podpisanych umów czy też porozumień tak jak w przypadku np. organizacji praktyk zawodowych u 
pracodawcy.8 

 

                                                           
7
 Zobacz opracowanie „Model Centrum Integracji Społecznej”, materiały dodatkowe pkt. II Warunki niezbędne do 

zaistnienia partnerstwa 
8
 Zobacz załącznik nr 1 do opracowania „Model Centrum Integracji Społecznej” 
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9. Zasady finansowania  

9.1. Źródła finansowania CIS  

 
Praktyka wskazuje, że najczęściej budżet CIS to „montaż finansowy” składający się z kilku źródeł, 
które nie są źródłem stałym, obligatoryjnym. 
 

 
 
 

 

W obu przypadkach CIS otrzymuje środki z Funduszu Pracy na wypłatę świadczenia integracyjnego 
oraz może otrzymać dofinansowanie z PFRON. 

Zasoby wykorzystywane w montażu finansowym: 

 Środki finansowe, 

 Środki trwałe,  

 Wartości niematerialne, 

 Wiedza i umiejętności osób zaangażowanych w realizację reintegracji społecznej i zawodowej 
CIS.  

 

 

Montaż  finansowy polaga na inicjowaniu współpracy różnych podmiotów w zakresie tworzenia 
podstaw finansowych przedsięwzięcia w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. W przypadku 

CIS –u jest to zapewnienie odpowiedniego standardu realizacji reintegracji społecznej i 
zawodowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie.   

 

 

system finansowania CIS powołanego 
przez wójta/burmistrza/prezydenta 

•dotacja pochodząca z dochodów 
własnych gminy (w tym środki na 
realizację miejskiego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych) 

•środki pochodzące z Unii Eueopejskiej - 
EFS 

•dochody z prowadzonej przez CIS 
działaności  

•dotacja od marszałka na pierwsze 
wyposażenie oraz działaność w ciągu 3 
pierwszych miesięcy lub dotacji w formie 
grantu konkursowego 

finansowanie CIS  prowadzonego przez 
organizację pozarządową 

•zasoby instytucji tworzącej, pochodzące 
ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł 

•inne dochody własne gminy z 
wyłączeniem środków przeznaczonych na 
realizację miejskiego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

•odki pochodzące z Unii Eueopejskiej - EFS 

•dotację na pierwsze wyposażenie z 
dochodów własnych samorządu 
województwa przeznaczonych na 
realizację wojewódzkiego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 
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9.2. Poziom finansowania  

 
System wsparcia zatrudnienia socjalnego realizowany w ramach CIS nie posiada obligatoryjnego 
zabezpieczenia finansowego dla swojej działalności. 

Rodzaje kosztów ponoszonych przez CIS: 

 Koszty reintegracji społecznej i zawodowej, 

 Koszty stałe.  
 
Dla zachowania standardu i jakości usług, niezbędne jest stałe finansowanie na poziomie od 1 500 – 
2 000 zł na osobę miesięcznie. Uwzględniając aspekt ekonomiczny oraz aspekt zindywidualizowanego 
wsparcia przyjmuje się, że najkorzystniejsza liczba uczestników powinna wynosić od 25 do 40.  
 

9.3. Koncepcja finansowania CIS w pilotażu 

 
Roczny budżet CIS należy konstruować biorąc pod uwagę koszty funkcjonowania 
podstawowego : wynagrodzenia pracowników merytorycznych specjalistów, wynagrodzenia 
administracji i kierownictwa, koszty utrzymania budynku, media, materiały i sprzęt do reintegracji 
zawodowej i społecznej, badania lekarskie, odzież roboczą i ochronną dla uczestników i 
pracowników, koszty szkoleń zawodowych, koszty posiłków, ubezpieczeń itp.  

Składnikiem budżetu nie powinny być: świadczenia integracyjne, które nadal byłyby refundowane z 
funduszu pracy, premie motywacyjne w różnym zakresie (premia dla uczestników, dofinansowanie 
do opłat za przedszkole, zajęcia terapeutyczne dla członków rodziny itp.), koszty modernizacji, 
remontów, inwestycje, na które powinny być przeznaczane środki z działalności gospodarczej 
realizowanej w ramach reintegracji zawodowej.9 

 Koncepcja źródeł finansowania w pilotażu zakłada uwzględnienie następujących sposobów 
pozyskiwania środków na działalność CIS:  

 
1. minimum 20% rocznego budżet podstawowego funkcjonowania CIS z budżetu gminy (lub 

gmin, jeśli uczestnicy pochodzą z kilku gmin na podstawie stosownego porozumienia).  
 
2.  80% rocznego budżetu podstawowego funkcjonowania CIS ze środków projektu.  

 
3. z działalności gospodarczej prowadzonej przez CIS - wydatki z przeznaczeniem na:   

 działania motywacyjne – premia integracyjna (w formie pieniężnej lub rzeczowej), 
alternatywne formy spędzania czasu wolnego, działalność kulturalno- oświatowa itp.  

 działania środowiskowe - spotkania, festyny, pikniki, inne, 

 remonty, inwestycje, modernizacje. 
 
 

 

                                                           
9
 Przykładowe koszty jednostkowe miesięcznego utrzymania dla CIS-u – zobacz opracowanie „Model centrum 

Integracji Społecznej” str. 49 


