
MAGAZYN KWARTALNY nr

02
2017

Animacja Partycypacji
 NGO w Lokalnej
   Polityce Społecznej

Aktywizacja zawodowa
wśród osób
z niepełnosprawnością

Życie
  po więzieniu

ZATRUDNIENIE SOCJALNE
oczami doradcy zawodowego

P
L
 I
S
S
N

 2
5
4
4
-
2
4
6
5

ROPS
w Lublinie
  promuje
    ekonomię
      społeczną



Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele zatrudnienia socjalnego! 
Paweł Wiśniewski

Zatrudnienie socjalne oczami doradcy zawodowego  
Agnieszka Żabińska

Aktywizacja zawodowa wśród osób z niepełnosprawnością 
Alicja Nowogrodzka

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie promuje 
ekonomię społeczną 
ROPS w Lublinie

Animacja Partycypacji NGO w lokalnej Polityce Społecznej 
Zarząd JSNP HUMANUS

Zatrudnienie socjalne jako instrument działania na rzecz osób 
opuszczających zakłady karne 
Anna Mazur

Wielosektorowe partnerstwo z udziałem Klubu Integracji 
Społecznej organizatorem Gminnego Dnia Dziecka w 
Wierzbicy 
KIS STELLA 
 
Dzień Dziecka na sportowo i tanecznie 
CIS Biała Podlaska
 
Klub Integracji Społecznej na rzecz lokalnej społeczności 
Gminy Potok Wielki  
KIS Janów Lubelski

SPIS TREŚCI

INTERNETOWY KWARTALNIK
ZATRUDNIENISOCJALNE.PL

Wydawca:

Fundacja Konwent Klubów 
i Centrów Integracji Społecznej

Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski

woj. lubelskie
ISSN: 2544-2465

e-mail: fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
tel. 787 805 030

Redaktor naczelny: Paweł Wiśniewski
Skład: Piotr Sawicki

Kwartalnik wpisany jest postanowieniem 
Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 15 marca 

2016 roku, do prowadzonego przez Sąd 
Okręgowy w Lublinie, rejestru dzienników 

i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1466.

2 — zatrudnieniesocjalne.pl nr 2 2017

3   — 

4   — 

6   — 

7   — 
 

8   — 

10 — 
 

11 — 

 
12 — 
 
 
13 —

Od redakcji...

Podmioty zatrudnienia socjalnego w lokalnych społecznościach

Warsztat pracy pracownika zatrudnienia socjalnego

Wsparcie zatrudnienia socjalnego

Nowe wyzwania dla zatrudnienia socjalnego

Zatrudnienie socjalne w OZPS



nr 2 2017 zatrudnieniesocjalne.pl — 3

Drodzy Czytelnicy,
Przyjaciele zatrudnienia socjalnego!

Przekazuję w Wasze ręce drugi nu-
mer Kwartalnika Zatrudnienie-
socjalne.pl. 

W kolejnym numerze naszego cza-
sopisma polecam artykuły na temat pra-
cy doradców zawodowych z  osobami 
wykluczonymi oraz działań jakie można 
podjąć wspierając osoby opuszczające 
zakłady karne. 

Prezentujemy także możliwości jakie 
mają podmioty zatrudnienia socjalnego 
w działaniach na rzecz społeczności lo-
kalnej w której funkcjonują, przekazuje-
my także informacje o wsparciu jakie dla 
środowiska ekonomii społecznej, a tym 

samym zatrudnienia socjalnego, oferu-
je współpracujący z nami Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Zapraszam także do zapoznania 
się z  portalem internetowym Ośrodka 
Wsparcia Podmiotów Reintegracyj-
nych – Obywatelskiej Akademii Anima-
cji Zatrudnienia Socjalnego. To nowo 
powołana przez wydawcę Kwartalni-
ka Zatrudnieniesocjalne.pl, Fundację 
Konwent Klubów i  Centrów Integracji 
Społecznej w Janowie Lubelskim, jed-
nostka kształcenia ustawicznego, która 
w pierwotnych planach miała być szko-
łą wyższą, której celem jest kształcenie 
animatorów zatrudnienia socjalnego, 
prowadzenie szkoleń i doradztwa z za-
kresu tworzenia, finansowania i prowa-
dzenia podmiotów zatrudniania socjal-
nego. W jej ramach będą organizowane, 
już od miesiąca września, szkolenia dla 
chcących tworzyć w swoim środowi-
sku kluby i centra integracji społecznej, 
a także szkolenia podwyższające kwalifi-
kacje kadry już istniejących podmiotów 
zatrudnienia socjalnego.

Na portalu, pod adresem interne-
towym www.zatrudnieniasocjalne.pl, 
znajdują się także bezpłatne, interneto-
we wersje publikacji na temat zatrud-
nienia socjalnego. W  jednym miejscu 
zostały zgromadzone wszystkie przepi-
sy prawne, komentarze i interpretacje 
dotyczące tego tematu, a także dostępna 
jest wyszukiwarka orzeczeń sądowych 
dotyczących zatrudnienia socjalnego. 

Więcej informacji na temat działal-
ności Akademii i jej portalu interneto-
wego zaprezentujemy w kolejnym wy-
daniu naszego kwartalnika, który ukaże 
się na przełomie sierpnia i września

miłej lektury
Redaktor Naczelny

— OD REDAKCJI —



Zatrudnienie socjalne oczami 
doradcy zawodowego

Dostrzeżenie związku po-
między terapią a praca so-
cjalną oraz z drugiej strony 

działaniami w zakresie aktywizacji 
zawodowej i subsydiowania różnych 
form zatrudnienia zostało wpisane na 
grunt ustawy o  zatrudnieniu socjal-
nym z dnia 13 czerwca 2003 r. Cen-
trum Integracji Społecznej w Chełmie 
od ponad 10 lat realizuje program 
zatrudnienia socjalnego poprzez re-
integrację zawodową oraz reintegra-
cję społeczną osób bezrobotnych.

Człowiek, który jest długotrwa-
le bezrobotny znajduje się między 
dwoma kamieniami młyńskimi: co-
raz bardziej jest mu praca potrzebna, 
a on ma coraz mniejszą motywację do 
jej szukania. W coraz większym stop-
niu jest mu potrzebna samodzielność 
i  aktywność, a on jest jej pozbawio-
ny i staje się coraz bardziej bezradny. 
Praca to nie tylko źródło pieniędzy, 
to także element sensu życia, usunię-
cie go niszcząco wpływa nie tylko na 
materialny wymiar egzystencji, ale 
w dużym stopniu także na duchowy.1 

Należy pamiętać, że wiele osób 
osiąga podstawowy cel - szczęście 
właśnie przez pracę, choć od za-
wsze rozpatrywana była w kontek-
ście pozytywów jak i negatywów.2

Wielu ludzi traktuje pracę jako 
sens swojego życia, niepowodzenie 
związane z poszukiwaniem pracy 
często wywołuje apatię i  brak chęci 
dalszego działania, obniżenie wła-
snej samooceny, które jest wyrażane 
takimi zdaniami jak: dlaczego mnie 
to spotkało, coś jest ze mną nie tak, 
że straciłam/em pracę? Jestem bez-
nadziejny/a.3 I bardzo często w takim 
stanie znajduje się osoba rozpoczyna-
jąca program zatrudnienia socjalne-
go w Centrum Integracji Społecznej.

Dlatego też wśród wielu za-
jęć, które uczestnicy realizują w  ra-
mach reintegracji są warsztaty 
aktywizacji zawodowej i przedsię-
biorczości społecznej prowadzo-
ne przez doradcę zawodowego.

Zazwyczaj zajęcia z doradcą zawo-
dowym kojarzą się z opracowaniem 
dokumentów aplikacyjnych, przygo-

towaniem do rozmowy z pracodawcą 
itp. Czy takich informacji nie znaj-
dziemy na stronach internetowych 
lub różnego rodzaju broszurach i po-
radnikach? O czym więc można mó-
wić przez wiele  godzin zajęć? Nasze 
warsztaty rozpoczynają się blokiem 
tematycznym dotyczącym poznawa-
nia siebie – swoich cech, umiejętno-
ści, predyspozycji, uporządkowaniem 
informacji na temat swoich kwalifi-
kacji i doświadczenia zawodowego. 
Ponieważ dobre przygotowanie się do 
poszukiwania pracy czy zaplanowanie 
rozwoju edukacyjnego i zawodowego 
zaczynamy właśnie od poznania sie-
bie, świadomości swojego potencjału. 
Praca zwykle zajmuje wysokie pozycje 
w systemie wartości każdego człowie-
ka, więc kolejne tematy dotyczą po-
staw i wartości w odniesieniu do pracy 
zawodowej. To wszystko łączy się z na-
stępnym omawianym zagadnieniem 
dotyczącym motywacji. Planowanie 
rozwoju zawodowego i  edukacyjnego 
oraz określanie celów zawodowych to 
również istotne kwestie poruszane na 
zajęciach. I przechodzimy do bloku 
tematycznego, gdzie każdy uczestnik 
opracowuje swoje dokumenty aplika-
cyjne oraz przygotowuje się do rozmo-
wy z pracodawcą. Następnie zajmuje-
my się tematyką rynku pracy, m.in. 
aktywnymi metodami poszukiwania 
pracy, barierami na drodze do zatrud-
nienia, zapoznajemy z instrumentami 
i usługami urzędu pracy. Ważne są 
również kwestie dotyczące radzenia 
sobie ze stresem w czasie poszukiwa-
nia pracy oraz w nowej pracy. Nasi 
uczestnicy na warsztatach rozwijają 
także umiejętności interpersonalne 
potrzebne w kontaktach zawodowych.

▶▶ 
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„Doświadczenie to nie to, co się człowiekowi przydarza.
To jest to, co człowiek robi z tym, co mu się przydarza”

Diogenes



Następny duży blok tematycz-
ny dotyczy przedsiębiorczości 
oraz ekonomii społecznej. Uczest-
nicy mogą zapoznać się m.in. 
z ideą ekonomii społecznej, zakła-
daniem i prowadzeniem spółdziel-
ni socjalnej, dobrymi praktykami 
ekonomii społecznej. Celem zajęć 
jest pokazanie, że warto pokony-
wać trudności związane z  podję-
ciem pracy metodami proponowa-
nymi przez ekonomię społeczną.

Jak można zauważyć, tema-
tyka warsztatów aktywizacji za-
wodowej i  przedsiębiorczości 
społecznej układa się w pewien 
logiczny cykl zajęć prowadzą-
cy uczestnika (będącego często 
przez wiele lat poza rynkiem pra-
cy, o zaniżonej samoocenie) do 
rozwoju własnego potencjału, 
wzmocnienia poczucia własnej 
wartości oraz do... zatrudnienia.

Często ta droga do zatrud-
nienia jest trudna, trzeba poko-
nać wiele barier, przede wszyst-
kim mentalnych dotyczących 
postrzegania siebie oraz rynku 
pracy. To jest proces, który cza-
sami trwa wiele miesięcy, ale 
warto włożyć swój wysiłek i  za-
angażowanie, by móc obserwo-
wać pozytywne zmiany, które za-
chodzą w naszych uczestnikach.

Ponad dziesięcioletnie do-
świadczenie pracy, jako do-
radca zawodowy w Centrum 
pokazuje, że wiele osób sku-
tecznie pokonuje przeszkody 
i  wzmacnia poczucie spraw-
stwa, tego, że coś od nas zależy.

Można tutaj opisać chociaż-
by przykład uczestnika, który 
sam mając trudności w czytaniu 
i pisaniu, porządkuje swoje do-
kumenty dotyczące zatrudnienia 
oraz prosi o pomoc w przygoto-
waniu życiorysu zawodowego.

Istotną sprawą jest wzbudze-
nie motywacji do aktywności, 
samodzielności, do działania.

W trakcie tej dekady funk-
cjonowania naszej jednostki, 
zmieniła się sytuacja na rynku 
pracy: konieczność stałego pod-
noszenia posiadanych kwalifika-
cji – w związku z ciągłymi, dyna-
micznymi zmianami ważne jest 
całożyciowe uczenie się i  pod-
noszenie swoich kompetencji 
i kwalifikacji; obecnie wymagania 
pracodawców wobec kandydatów 
do pracy rosną i jest to tenden-
cja, która będzie się utrzymywać. 

Dlatego też pracując jako do-
radca zawodowy staję przed  no-
wymi wyzwaniami, jakie przynosi 
współczesny rynek pracy, tak aby 
nasi absolwenci byli atrakcyjnymi 

pracownikami dla potencjalnych 
pracodawców. Promowanie wśród 
naszych uczestników mobilno-
ści edukacyjno -zawodowej, po-
staw elastycznych na rynku pracy 
wpływa na wzrost ich świadomo-
ści i znaczenia własnego rozwoju.

Wspieranie przez doradcę 
zawodowego aktywnych postaw 
uczestników dążących do samo-
dzielnego świadczenia pracy na 
rynku pracy sprawia, że przyto-
czone słowa motto: ”doświad-
czenie to jest to, co człowiek robi 
z  tym, co mu się przydarza” na-
bierają sensu i nowego znaczenia.

— AGNIESZKA ŻABIŃSKA
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1 Kozłowski P. Bezrobocie – Blaski i cienie. „Nowa Szkoła” 1994/10 s. 626
2 Derbis R.,1995, Bezrobocie w kontekście związków swobody działania i jakości życia. Częstochowa. s. 32
3 Hryniewiecka A. Charakterystyka społeczno-demograficzna klientów pomocy społecznej.”Bezrobocie – między diagnozą a działaniem.” s.41



Aktywizacja zawodowa wśród osób 
z niepełnosprawnością

Centrum aktywizacji zawodowej 
to wyspecjalizowana komórka orga-
nizacyjna, wyodrębniona w ramach 
powiatowego urzędu pracy, która 
realizuje zadania z zakresu usług 
rynku pracy oraz jego instrumentów. 

Aktywizacja zawodowa niezbęd-
na jest dla osób z niepełnospraw-
nością, ponieważ dzięki niej mogą 
one otrzymać profesjonalną pomoc 
w znalezieniu pracy zgodnie z posia-
danymi kompetencjami. W Interne-
cie mnóstwo jest ogłoszeń na temat 
zatrudniania osoby z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, ponieważ 
dzięki temu Pracodawca może od-
liczyć od pracownika część kosztów 
zatrudnienia. Jednakże często oso-
by z niepełnosprawnością nie chcą 
z nich korzystać. Jest to związane 
z tym, że oferty te dotyczą głów-
nie pracy w charakterze sprzątaczki 
czy ekspedientki co jest poniżej ich 

ambicji i kwalifikacji zawodowej.
Osoba niepełnosprawna może 

zgłosić się do organizacji, gdzie ma 
możliwość rozmowy z doradcą za-
wodowym, który dzięki indywidu-
alnemu podejściu nakierunkuje oraz 
pomoże w wyborze odpowiedniego 
zawodu. Wskaże on także zarów-
no mocne jak i słabe strony, a tak-
że przeprowadzi testy osobowości. 

Po wydaniu opinii od doradcy 
zawodowego osoba zostaje uczestni-
kiem projektu, który składa się z części 
szkoleniowej, a potem z części stażu. 

Podczas szkolenia można odbyć 
kurs według zainteresowań (na przy-
kład komputerowy ETC i inne), gdzie 
uczestnik nabywa głównie twarde 
umiejętności. Po pomyślnym zda-
niu egzaminu uczestnik dostaje pro-
pozycję odbycia stażu, który zostaje 
starannie wybrany przez doradcę za-
wodowego. Tego typu oferta powin-
na być dostosowana w zależności od 
rodzaju niepełnosprawności, ewen-
tualnie zapewnić dodatkowe pomoce 
czy znieść barierę architektoniczną. 
Jest to niezbędne do tego, aby staży-
sta mógł wypełnić swoje obowiązki 
jaki ma uzgodnione z pracodawcą. 

Po podpisaniu umowy o orga-
nizację stażu z pracodawcą stażysta 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
ma prawo do siedmiogodzinnej pra-
cy i do piętnastominutowej przerwy 
dwa razy dziennie. Dodatkową mo-
tywacją dla osoby niepełnosprawnej 
jest chęć rozwijania się oraz otrzyma-
nia stypendium stażowego oraz zwrot 
kosztów za transport z miejsca za-
mieszkania do miejsca odbycia stażu. 

Opiekun stażu spełnia bar-
dzo ważną rolę, gdyż monitoruje 
realizację przydzielonego w pro-
gramie stażu zakresu obowiązków 
i  celów edukacyjno-zawodowych. 
Udziela także informację zwrotną 
stażyście na temat osiąganych wy-

ników i stopnia realizacji zadań. 
Dana osoba w trakcie stażu może 

dowiedzieć się czy pasuje jej taka 
forma pracy, czy chciałaby mieć 
taką ścieżkę zawodową lub inną. 
Staż trwa zazwyczaj kilka miesię-
cy i kończy się w terminie zgodnie 
z programem stażowym i  otrzy-
maniem od Pracodawcy szczegó-
łowej opinii wraz referencjami. 

Staż może zakończyć się zatrud-
nieniem u Pracodawcy lub pomocą 
ze strony doradcy zawodowej w zna-
lezieniu pracy w innym miejscu. 

Ogromną korzyścią dla osoby 
z  niepełnoprawnością jest zdoby-
cie doświadczenia zawodowego, 
rozwijanie kompetencji miękkich 
i twardych czy zawieranie nowych 
znajomości i poszerzanie perspek-
tywy w wyborze drogi zawodo-
wej. Stażysta musi wykazać chęć 
i pełne zaangażowanie w wyko-
nywaniu swoich obowiązków, je-
żeli miejsce pracy mu odpowia-
da. Wtedy być może Pracodawca 
zaproponuje mu umowę o pracę. 

Warto, nie tylko w stażu czy 
pracy angażować się, ale także poza 
pracą rozwijać swoje inne kom-
petencje. Przykładem może być 
podjęcie kursu czy studia podyplo-
mowe czy zaoczne, gdzie można 
ubiegać się o dofinansowanie od 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie w miejscu zameldowania 
z programu Aktywny Samorząd. 

Często Pracodawca, który wi-
dzi, że Stażysta sam zgłasza potrzebę 
rozwoju zawodowego zdecydowanie 
lepiej ocenia przyszłego pracownika. 

Aktywizacja zawodowa jest po-
mocna dla osób z niepełnospraw-
nością, gdyż mogą odkryć swój 
potencjał oraz podjąć wyzwanie 
jakim jest zatrudnienie w pracy. 

— ALICJA NOWOGRODZKA

Mgr inż. Alicja Nowogrodzka - Pracuje 
jako Asystent ds. marketingu i promo-
cji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie. Absolwent-
ka kierunku Technologii żywności i ży-
wienia człowieka Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie. Prywatnie 
miłośnik dobrej literatury oraz działa 
w Stowarzyszeniu HEureka Generator. 
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie reali-
zuje zadania, których celem jest promocja ekonomii społecz-
nej regionie. W związku z powyższym podejmowane są takie 
działania, jak:

Budowanie platformy współpracy z samorządami gmin, po-
wiatów i ich jednostkami organizacyjnymi:

• spotkania wspierające samorządy lokalne w obszarze eko-
nomii społecznej, w zakresie wdrażania i tworzenia lokal-
nych planów rozwoju ES oraz innych dokumentów strate-
gicznych - krajowe wizyty studyjne.

Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej i instytucji 
wspierających PES:

• Spotkania sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej 
(CIS, KIS, ZAZ, WTZ, spółdzielnie socjalne),

• Spotkania sieciujące dla ośrodków wsparcia ekonomii 
społecznej,

• Konwent współpracy NGO z samorządem.

Promocja ekonomii społecznej i budowanie marki ekonomii 
społecznej:

• Targi ekonomii społecznej,
• Certyfikacja usług i produktów wytwarzanych przez pod-

mioty ekonomii społecznej,
• Regionalne Spotkania Ekonomii Społecznej,
• Prowadzenie internetowego portalu dotyczącego ekono-

mii społecznej http://ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl
• Katalog dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej,
• Radiowy program publicystyczny,
• Regionalny biuletyn informacyjny o ekonomii społecznej,
• Kampania społeczna zwiększająca widoczność podmio-

tów ekonomii społecznej.

Włączenie szkół i uczelni w działania w obszarze ekonomii 
społecznej:

• spotkania dotyczące ekonomii społecznej w szkołach po-
nadpodstawowych,

• spotkania dotyczące ekonomii społecznej na uczelniach 
wyższych.

Wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej w wo-
jewództwie lubelskim:

• Organizacja prac Regionalnego Komitetu Rozwoju Eko-
nomii Społecznej,

• Badanie dotyczące kondycji podmiotów ekonomii spo-
łecznej w województwie lubelskim,

• Badanie „Ekonomia społeczna w województwie lubel-
skim”,

• Monitoring i ewaluacja Regionalnego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej w woj. Lubelskim do roku 2020,

• Prowadzenie bazy danych PES.

Biuletyn Ekonomii Społecznej to gazeta, która ukazuje się 
4  razy w roku i rozprowadzana jest w całym województwie 
lubelskim. Ukazuje ciekawe inicjatywy i ciekawych ludzi, pro-
muje nowopowstające podmioty i te, które tworzą coś cieka-
wego, produkty i usługi, które warto nabyć, samorządy, które 
potrafią współpracować i dbają o rozwój ekonomii społecznej 
w środowisku lokalnym, które mają pomysły na rozwiązanie 
problemów społecznych.

Portal internetowy - http://ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl
Portal jest przestrzenią do promowania ekonomii społecznej, 
ale również spełnia funkcję informacyjną i integracyjną, po to, 
by osoby, które na co dzień interesują się i zajmują się obszarem 
ekonomii społecznej, miały wpływ no to, co i w jaki sposób jest 
pokazywane. Portal nie ogranicza czasowo, przestrzennie czy 
ilościowo. Informuje o inicjatywach, podmiotach, pokazuje 
dobre praktyki i rozwiązania, samorządy przyjazne ekonomii 
społecznej i miejsca, które należy zagospodarować. 

Katalog dobrych praktyk – promuje podmioty ekonomii spo-
łecznej i pokazuje ich przedsiębiorcze oblicze.

Targi ekonomii społecznej – pokazują, że przedsiębiorstwa 
społeczne i podmioty ekonomii społecznej wytwarzają pro-
dukty i usługi, które warto kupić. Każdy podmiot ma zapew-
nioną przestrzeń, by wystawić i sprzedawać swoje produkty. 

Kampania społeczna zwiększająca widoczność PES – ma bu-
dować świadomość istnienia podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkania na uczelniach wyższych – spotkania dla studentów 
na temat ekonomii społecznej. Organizowane są w formule, 
która zapewnia poznanie istoty i korzyści płynących z ekono-
mii społecznej oraz pobudza w studentach zainteresowanie 
tym tematem.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje 
działania w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia 
społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, współfinansowa-
nego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
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Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2,

tel. 81 528 76 50, fax 81 528 76 30

e-mail: rops@lubelskie.pl



Janowskie Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Hu-
manus” w Janowie Lubelskim, z dniem 1 kwietnia 2017 
roku, rozpoczął realizację projektu „Animacja Partycypa-
cji NGO w  Lokalnej Polityce Społecznej”, realizowanego 
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Idea projektu wpisuje się w nurt demokratyzacji pro-
cesów decyzyjnych oraz partycypacyjnych, a także pro-
mowanie zintegrowanego działania instytucji publicznych 
i organizacji III sektora przy wdrażaniu i realizacji pro-
gramów interwencji publicznej. Jego osią merytoryczną 
jest problematyka partycypacji w wykonywaniu jednego 
z zadań pomocy społecznej - Oceny Zasobów Pomocy 
Społecznej, na poziomie lokalnym i regionalnym. Corocz-
ne wyniki oraz rekomendacje OZPS  są prezentowane na 
radach gmin, powiatów i  sejmikach wojewódzkich. Sta-
nowią one podstawę planowania budżetu na rok następny 
oraz kierunków działań w  obszarze polityki społecznej, 
w tym także pomocy społecznej. Zakres OZPS przekracza 
sensu stricte zagadnienia pomocy społecznej prezentowa-
ne informacje (dane liczbowe, wskaźniki, rekomendacje) 
obejmują m.in. demografię lokalną, diagnozę problemów, 
infrastrukturę społeczną (zasoby instytucjonalne), ekono-
mię społeczną i działalność pożytku publicznego. Obowią-
zek wykonywania OZPS, wprowadza wielu „decydentów” 
w błąd jednostronnego kojarzenia OZPS tylko z pomocą 
społeczną chodzi o instytucje administracji publicznej, 
które co roku wydatkują z budżetu rządu i samorządu środ-
ki finansowe na obszar szerszy, czyli  na pomoc i wsparcie, 
aktywizację, przedsiębiorczość, likwidację bezrobocia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie włączenia 
sektora NGO, a  w szczególności pomiotów zatrudnienia 
socjalnego, we współpracę  z instytucjami przygotowujący-
mi OZPS w skali lokalnej, szczególnie na etapie diagnozy, 
formułowania wniosków i rekomendacji. Edukacja NGO, 
w tym tych prowadzących kis-y i cis-y, oraz animacja lokal-
nej współpracy przyczyni się do zwiększenia wykorzystania 
wiedzy obywateli oraz ich reprezentacji (NGO) oraz określi 
sfery partycypacji obywatelskiej i jej wpływ na kształt dzia-
łań w lokalnej polityce społecznej, czy ekonomii społecznej. 

Animacja współpracy sektora zatrudnienia so-
cjalnego z instytucjami administracji, w tym m. in. 
z  ośrodkami pomocy społecznej przy OZPS przyczyni 
się również do uaktywnienia grup obywateli, wzmoc-
nienia poczucia odpowiedzialności obywatelskiej za 
sytuację lokalnych wspólnot oraz da możliwość real-
nego wyrażania najpilniejszych potrzeb społeczno-
ści lokalnych (rekomendacje dla rad gmin/ powiatów). 

Działania animacyjne wskażą sektorowi NGO dobre 
narzędzie oddziaływania na kierunki polityki społecz-

nej na poziomie lokalnym i regionalnym, wskażą sposób 
oddziaływania na decyzje samorządów gmin/ powiatów, 
oraz dadzą możliwość korzystania przez NGO z lokalnych 
zbiorów informacyjnych dla budowy własnych inicjatyw.

Są także wyjątkową przestrzenią dla zwiększenia ak-
tywności obywatelskiej poprzez  włączenie się w proces 
opracowywania oraz prezentowania na radach gmin/po-
wiatów OZPS, w tym szczególnie przygotowywania wnio-
sków , opinii i rekomendacji środowiska NGO oraz grup 
obywatelskich mających wpływ na kolejne lata realiza-
cji przyjętych kierunków lokalnych polityk społecznych. 

▶▶
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Sam proces opracowywania OZPS w gminach i powia-
tach wymaga zachowania reżimu prac oraz szerzej partycy-
pacji różnych instytucji i różnych środowisk obywatelskich. 
Stąd też, wzmocnienie sektora NGO od strony edukacyjnej 
oraz podjęcie procesu animowania współpracy z instytu-
cjami publicznymi, głównie z ośrodkami pomocy społecz-
nej stało u podstaw prezentowanej inicjatywy projektowej.

Aktualnie głównym problemem w wykorzystywaniu 
OZPS jest brak „otwartości OZPS”, czyli wykorzystywania 
tego narzędzia szerzej niż skoncentrowanie procesu jego two-
rzenia tylko do obszaru instytucji publicznych, do współpracy 
tych instytucji między sobą (np. ośrodki pomocy społecznej, 
urzędy pracy , domy kultury, ośrodki sportu, lokalni przed-
siębiorcy itp.). W praktyce OZPS jest sporządzany w systemie 
„monoinstytucjonalnym”, tj. wyłącznie miejscowe OPS-y. 
W okresie 2012-2014 w wielu sporządzony w gminach i po-
wiatach OZPS-ach brakowało danych, opisu współpracy lo-
kalnej oraz informacji o działalności NGO, podmiotów ES, 
centrów i klubów integracji społecznej oraz lokalnych spół-
dzielni socjalnych. Przy jego sporządzaniu rzadko występują 
konsultacje, zwłaszcza z organizacjami obywatelskimi, które 
przecież często są realizatorem zlecanych zadań publicznych. 
Praktyka wykorzystywania OZPS najgorzej przedstawia 
się w  małych gminach, gminach miejsko wiejskich, w któ-
rych nadal dominuje model „samodzielnego wykonywania 
nałożonych zadań” a  także rejestrowany jest mały stopień 
współpracy i aktywności w  przestrzeniach publicznych. 
Często OZPS traktowana jest jak obligatoryjny obowią-
zek JOPS, więc wykonywana jest w sposób sformalizowany. 

Taki stan rzeczy był również w  Janowie Lubel-
skim, gdzie Stowarzyszenie Humanus przez długo do-
magało się ujęcia swoich działań i  prowadzonych pla-
cówek (placówki wsparcia dziennego, klubu integracji 
społecznej, punktu poradnictwa specjalistycznego) w do-
kumentach strategicznych gminy, w tym OZPS sporządzo-
nym dla Janowa Lubelskiego.  Po kilu latach starań odniosło 
sukces i  jego działania zostały uwzględnione w formularzu 
OZPS. Kolejnym wyzwaniem jest zauważenia wysiłku człon-
ków Stowarzyszenia w Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych przygotowywanej dla Gminy Janów Lubelski, 
gdyż w tej ostatnio opracowanej i przyjętej w 2016 roku, 

działania Stowarzyszenia w ogóle nie zostały uwzględnione. 
Projekt realizowany jest przez Ośrodek Wsparcia Eko-

nomii Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie i będzie 
miał charakter dwuetapowy. Z jednej strony przygotowano 
pakiet działań edukacyjnych i animacyjnych skierowanych 
do przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzą-
cych działalność w obszarze pomocy społecznej, integracji 
i  reintegracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu, w tym organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność w  obszarze ekonomii społecznej (spółdzielnie 
socjalne). Z drugiej strony zostały przygotowane działania 
testowo animacyjne, w których wezmą udział przedstawiciele 
niektórych instytucji publicznych (przede wszystkim jednost-
ki organizacyjne pomocy społecznej) z terenu 4 gmin oraz 
1 powiatu z Lubelszczyzny. Drugim ważnym elementem pro-
jektu będzie Test Obywatelskiej Animacji OZPS. Działanie 
to będzie miało charakter konsultacyjny z przedstawicielami 
JOPS i będzie prowadzone przez 4 animatorów uczestników 
warsztatów. Efektem działań będzie wypracowanie mode-
lu działań i obszarów współpracy, warunki niezbędne do jej 
zaistnienia, uczestnictwa NGO w sporządzeniu OZPS. Zosta-
nie opracowany raport „Pilotaż współpracy NGO i instytucji 
publicznych w OZPS rekomendacje”. Ponadto zostanie opra-
cowany podręcznik edukacyjny dla NGO „Vademecum dla 
organizacji pozarządowych o OZPS”. Jego opracowanie jest 
ważne z uwagi na fakt braku otwartości OZPS i skoncentro-
wanie procesu przygotowawczego dokumentu do JOPS i ma 
na celu wypracowanie modelu uczestniczenia organizacji 
pozarządowych w procesie opracowania OZPS. Wszystkie 
działania i ich rezultaty zostaną przedstawione na konferen-
cji podsumowującej efekty podjętych działań. Ponadto na 
konferencji zostaną przedstawione tematy znaczenia OZPS 
dla polityki społecznej oraz doświadczenia pilotażu animacji 
obywatelskiej OZPS i opinie OPS biorących udział w pilotażu.

Projekt swoim zakresem będzie oddziaływał w przy-
szłości na takie sfery życia lokalnego jak: zarządzanie wspól-
nymi zasobami, planowanie wydatków finansowych, 
wyrównywanie szans rozwojowych oraz efektywne wyko-
rzystanie lokalnej infrastruktury społeczno-gospodarczej.

— ZARZĄD JSNP HUMANUS
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ZATRUDNIENIE SOCJALNE JAKO INSTRUMENT DZIAŁANIA 
NA RZECZ OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE

Życie po więzieniu – „re-
adaptacja w środowisku 
otwartym jest ciągłym wta-

czaniem ogromnego głazu pod górę, 
głazu będącego wytworem wkrocze-
nia na drogę przestępczą. Osiągnięcie 
„szczytu” oznacza adaptację do stylu 
życia ogółu społeczeństwa, jego norm, 
zasad i praw oraz ponowne przyjęcie 
byłego skazanego przez społeczeń-
stwo. Osiągnięcie „szczytu”, to rów-
nież sukces i dobro dla jednostki jak i 
całego społeczeństwa. Istotnie ważne 
zatem wydaje się podejmowanie pra-
cy oraz jej modyfikowanie zgodne z 
przeobrażeniami życia społecznego 
na rzecz readaptacji osób opuszcza-
jących zakład karny, na ich szeroko 
rozumianej drodze od bycia dewian-
tem do stawania się ex-dewiantem”1.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 
roku o zatrudnieniu socjalnym okre-
śla działania, których celem jest inte-
gracja osób podlegających wyklucze-
niu, nie mogących własnym staraniem 
zaspokoić swoich podstawowych 
potrzeb życiowych i znajdujących 
się w sytuacji powodującej ubóstwo 

oraz uniemożliwiającej lub ograni-
czającej uczestnictwo w życiu zawo-
dowym, społecznym i rodzinnym.

Do grup zagrożenia wyklu-
czeniem społecznym zalicza się 
w  szczególności: osoby długotrwale 
bezrobotne, bezdomne, izolowane 
i uzależnione. Do tej kategorii nie-
wątpliwie można zaliczyć osoby prze-
bywające w zakładach karnych lub 
go opuszczający. W każdym niemal 
społeczeństwie więzienia i osadzone 
tam osoby stanowią temat tabu. Nikt 
nie dostrzega, że więzienie oducza 
więźnia „normalnych” na wolności 
zachowań, odsuwa go od życia w spo-
łeczeństwie, wykorzenia go z jego 
społecznych ról – małżonka, ojca, 
pracownika, obywatela. Sprzyja kształ-
towaniu się postawy roszczeniowej. 

Szansę powrotu do społeczeń-
stwa takim osobom daje nie tylko 
wsparcie społeczne, ale także insty-
tucjonalne. Aktywność społeczna 
w realizacji tego procesu umożliwia 
im lepsze psychiczne przygotowa-
nie się do życia poza murami wię-
zienia. Taką możliwość stwarzają 
podmioty zatrudnienia socjalnego.

Zwolnieni z zakładów kar-
nych napotykają rozmaite trudno-
ści adaptacyjne. Izolacja więzienna, 
w  szczególności długotrwała, ma-
jąca w konsekwencji doprowadzić 
do społecznej reintegracji prze-
stępcy, faktycznie pogłębia jego 
ekskluzję i niekiedy przyczynia się 
również do dezintegracji więzi emo-
cjonalnych i podstaw egzystencji.  

Działania oferowane byłym 
więźniom powinny mieć na celu ich 
wzmocnienie na wszystkich pozio-
mach systemu społecznego poprzez 
pomoc w rozwiązywaniu ich proble-
mów. Dzięki wzmocnieniu, które uła-
twia, umożliwia, jak również sprzyja 
i  promuje zdolności do kompetent-

nego, przystosowawczego funkcjo-
nowania jednostki ma ona możliwość 
uzyskania niezbędnej siły do pełnego 
zintegrowania się z otaczającą spo-
łecznością. Wzmocnienie bowiem 
oznacza sposób, w jaki jednostka 
uzyskuje panowanie nad własnym 
życiem. Byli więźniowie powracający 
do społeczeństwa tylko wtedy będą 
w stanie rozpocząć normalne życie, 
jeżeli otrzymają pomoc i wsparcie, 
i to nie tylko od najbliższej rodzi-
ny, ale również od społeczeństwa, 
które musi znaleźć dla nich miejsce 
w swoich kręgach. Skazany, który 
podejmie decyzję o zmianie swego 
dotychczasowego życia, w realiza-
cji jej może natrafić na przeszkody, 
tkwiące zarówno w wadliwie ukształ-
towanej swej osobowości, jak i w sil-
nej presji środowiska więziennego 
czy też braku oparcia w środowisku, 
do którego wróci po odbyciu kary, 
dlatego też wszelkie oddziaływania 
muszą go w tej decyzji wspierać2.  

Kluby i Centra Integracji Spo-
łecznej działają przede wszystkim na 
rzecz integrowania się osób o podob-
nych trudnościach i problemach ży-
ciowych. Są to jednostki pomagające 
grupie osób podejmować wspólne ini-
cjatywy i przedsięwzięcia w zakresie 
aktywizacji zawodowej i społecznej, 
w tym zmierzające do tworzenia wła-
snych miejsc pracy oraz właściwego 
uczestnictwa w społeczności lokalnej. 

Problem ze znalezieniem pracy 
oraz odrzucenie społeczne, są pro-
blemami które można rozwiązać 
tym jednym instrumentem jakim jest 
zatrudnienie socjalne. Jest to jeden 
z pierwszych kroków, które można po-
stawić tworzonej indywidualnej ścież-
ce reintegracji społecznej i zawodowej 
osób opuszczających zakłady karne. 

— ANNA MAZUR

Anna Mazur
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1 E. Piendel, Życie po więzieniu – readaptacja środowisku otwartym, w: F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, 
Rzeszów 2009, s. 158.
2 E. Piendel, Życie po więzieniu…, s. 153- 157.
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Malowanie twarzy, lepienie z  masy 
solnej, modeliny i plasteliny, kolorowe 
baloniki, dmuchane zamki i  zjeżdżalnie 
to niektóre z atrakcji z  których mogły 
korzystać dzieci i młodzież z Gminny 
Wierzbica na obchodach Dnia Dziecka 
1 czerwca. 

W organizację imprezy włączyli się 
gminni partnerzy na co dzień pracujący 
w różnych sferach życia społecznego. I tak 
oprócz gospodarza - Wójta Gminy Wierz-
bica, wielką rolę odegrali uczestnicy Klu-
bu Integracji Społecznej działającego przy 
Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności 
Społecznej „Stella”, nauczyciele i pracow-
nicy Zespołu Szkół im. Kazimierza Gór-
skiego w Wierzbicy oraz Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Wierzbicy.

Uczestnicy festynu bawili się na 
obiektach Integracyjnego Centrum Rekre-
acyjno– Sportowego. Impreza rozpoczęła 
się od złożenia serdecznych życzeń dla 
dzieci oraz zaproszenia ich do korzystania 
z przygotowanych atrakcji. Dla uczest-
ników zabawy przygotowano dmuchane 
zjeżdżalnie, stoisko z kolorowymi tatuaża-
mi, watą cukrową, stoły tematyczne, a na 
nich m.in.: papieroplastyka, malowanie 
kamyków, lepienie z masy solnej i maski 
karnawałowe. Dla tych, którzy lubią ry-
walizację zostały zorganizowane gry i za-
bawy z animatorem oraz miniturniej piłki 
nożnej. Animatorów zajęć tematycznych 
wspierali uczestnicy KIS, dla których było 
to nowe i ważne doświadczenie. 

Po zabawie panie z grupy kulinarnej 
KIS wspólnie ze spółdzielcami Spółdzielni 
Socjalnej Miranna zapraszały wszystkich 
na poczęstunek w postaci grillowanych 
kiełbasek i słodyczy. 

Z kolei dla posiadaczy rowerów zor-
ganizowano znakowanie rowerów prze-
prowadzone przez funkcjonariuszy Ko-
mendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz 
Posterunku Policji w Sawinie.

Zabawa trwała do późnych godzin 
popołudniowych i sprawiła wiele radości 
zarówno uczestnikom jak i organizato-
rom. 

— KIS STELLA

Wielosektorowe partnerstwo z udziałem Klubu 
Integracji Społecznej organizatorem Gminnego
Dnia Dziecka w Wierzbicy



Centrum Integracji Społecznej 
w Białej Podlaskiej z lekkim opóźnieniem 
uhonorowało ten ważny dzień w  życiu 
każdej rodziny. Bo choć Dzieci to święto 
oficjalnie obchodziły 1 czerwca, to z po-
wodu licznych atrakcji organizowanych 
tego dnia, CIS postanowiło Dzieciom za-
proponować zabawę 9 czerwca.

Pogoda i humor dopisały więc pod 
wodzą wolontariuszy z Centrum Wo-
lonatriatu Caritas dzieci wzięły udział 
w  licznych konkurencjach, uczyły się 
tańczyć a kto się zmęczył, zgłodniał mógł 
odpocząć przy stoliku słodkości.

Na pożegnanie każdy Mały Gość 
otrzymał na pamiątkę książeczkę z jedną 
z legend lub pięknych baśni.

— CIS BIAŁA PODLASKA

Dzień Dziecka na sportowo i tanecznie
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Klub Integracji Społecznej na rzecz 
lokalnej społeczności Gminy Potok Wielki

Klub Integracji Społecznej prowa-
dzony przez Janowskie Stowarzyszenie 
Niesienia Pomocy HUMANUS w Jano-
wie Lubelskim, w ramach partnerstwa 
obecnie realizuje projekt pn. Partner-
stwa przeciw wykluczeniu społecznemu 
- profesjonalne formy pomocy ze szcze-
gólną rolą zatrudnienia socjalnego” - 
edycja 2017 r. Projekt realizowany jest 
przez Gminę Potok Wielki, na zlecenie 
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach programu Aktywne 
Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu – nowy wymiar 2020. 

Głównym zadaniem  KIS-u, w ra-
mach projektu, jest realizacja lokalnego 
programu reintegracji społeczno-zawo-
dowej dla bezrobotnych i korzystają-
cych z pomocy społecznej mieszkańców 
Gminy Potok Wielki, w którym uczest-
niczyło 12 osób (9 kobiet i 3 mężczyzn). 

Należy podkreślić, iż KIS jest instytu-
cją, działająca w kierunku integrowania 
osób o podobnych trudnościach i pro-
blemach życiowych. Niejednokrotnie 
są to osoby, które spotkały się już na te-
renie miejscowości, w której mieszkają, 
ale nie mając jeszcze świadomości, że 
łączy ich wspólny problem, z którym 
muszą borykać się każdego dnia. Klub 
ma stać się miejscem, w którym te wła-
śnie osoby będą mogły zastanowić się 
nad wspólnymi inicjatywami i przed-
sięwzięciami, zmierzającymi do zmiany 
ich dotychczasowego życia. 

Realizacja cyklu edukacyjno-
szkoleniowego w ramach KIS poprze-
dzona była opracowaniem indywidu-
alnej diagnozy wstępnej dla każdego 
uczestnika KIS, na podstawie której zo-
stały przygotowane pakiety zajęciowe 
do całej grupy oraz  indywidualne ścież-
ki reintegracyjne. 

W celu integracji grupy i odbudowa-
nia umiejętności uczestniczenia w  ży-
ciu społeczności lokalnej i pełnienia 
ról społecznych  w miejscu pracy czy 
zamieszkania pierwszy blok zajęciowy 
obejmował warsztaty integracyjne oraz 
akademię motywacji. Celem tych zajęć 
było lepsze poznanie samego siebie, 
własnych reakcji i zachowań w relacjach 
z innymi ludźmi, łatwiejsze nawiązywa-

nie kontaktów, doskonalenie i poprawa 
relacji interpersonalnych w  rodzinie, 
grupie szkoleniowej oraz środowisku 
lokalnym. 

Następnie, aby przygotować się do 
samodzielnego funkcjonowania na ryn-
ku pracy uczestnicy zostali objęci do-
radztwem zawodowym grupowym oraz 
indywidualnym poradnictwem, zakoń-
czonym opracowanym Indywidulanym 
Planem Rozwoju Zawodowego. Na pro-
ces doradczy składała się m. in. analiza 
zasobów własnych uczestników pod 
kątem mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń czy określenie poten-
cjału  oraz predyspozycji zawodowych 
uczestników.

Dodatkowo w ramach działań uzu-
pełniających zorganizowane zostały 
warsztaty pn. PUP partnerem w po-
wrocie na otwarty rynek pracy, a także 
szkolenie z zakresu ekonomii społecz-
nej. Podczas tych warsztatów uczestnicy 
zostali poinformowani o ofercie jaką dla 
osób bezrobotnych posiada powiatowy 
urząd pracy i z jakich form wsparcia 
mogą skorzystać klubowicze. Ponadto 
uczestnicy zostali zapoznani z zagad-
nieniami związanymi z samozatrudnie-
niem w firmie socjalnej, zarządzaniem 
spółdzielnią socjalną, jej strukturą or-
ganizacyjną itp.

Działania reintegracyjne zosta-
ły również wzbogacone o szkolenie 
z  zakresu obsługi komputera z wyko-
rzystaniem internetu, ze szczególnym 
uwzględnieniem nabycia umiejętności 

poszukiwania ofert pracy w internacie, 
posługiwania się pocztą e-mailową, ko-
rzystania z portali społecznościowych 
i aukcyjnych. 

W ramach KIS w Janowie Lubelskim 
zaoferowane zostało poradnictwo spe-
cjalistyczne prawne i psychologiczno-
pedagogiczne oraz rodzinne. Do dyspo-
zycji Klubowiczów był także mediator 
rodzinny, co zalicza się do innowacyj-
nych działań reintegracyjnych. 

Projekt oprócz realizacji cyklu reinte-
gracyjnego poprzez KIS oraz zaprogra-
mowania i wdrożenia lokalnego progra-
mu aktywizacji społecznej i zawodowej 
zakłada przeprowadzenie działań o cha-
rakterze inicjatywno-dyskusyjnym skie-
rowanych do przedstawicieli samorzą-
du, lokalnych i regionalnych instytucji 
oraz NGO w celu rozszerzenia dotych-
czasowego partnerstwa o nowe pod-
mioty wspomagające działania na rzecz 
wykluczenia społecznego. 

Przykład działań podejmowanych 
przez KIS w Janowie Lubelskim we 
współpracy z samorządem lokalnym 
i  ośrodkiem  pomocy społecznej po-
kazuje, że działalność takich podmio-
tów powinna być bardziej promowana 
w małych jak i większych społeczeń-
stwach. 

Dzięki temu można zapobiec stygma-
tyzacji osób, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej, a nawet wręcz prze-
ciwnie stworzy szansę wzmocnienia ich 
pozycji w społeczeństwie.

— KIS JANÓW LUBELSKI
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