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DRODZY CZYTELNICY!

W tym numerze, przede wszystkim, mo-
żemy zapoznać się z wynikami realizo-
wanego przez Fundację Konwent KIS 

CIS projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału środowi-
ska podmiotów reintegracyjnych Lubelszczyzny po-
przez wsparcie jego org. Parasolowej.” - projekt zle-
cony w ramach programu „Lubelskie Lokalnie – Mi-
krodotacje FIO 2” W jego ramach m.in. zostało prze-
prowadzone szkolenie z zakresu przygotowania strate-
gii działania organizacji na okres 2017-2020 oraz został 
wypracowany strategiczny plan działania naszej orga-
nizacji parasolowej, uwzględniający potrzeby klubów 
i centrów integracji społecznej, należących do Kon-
wentu. 

Wracamy jeszcze także  do tegorocznego lata i pre-
zentujemy obszerną relację z „IV Turnieju Piłki Siat-
kowej Pracowników Jednostek Organizacyjnych Po-
mocy Społecznej Województwa Lubelskiego”. Tur-
niej był zorganizowany  przez: Stowarzyszenia „Na-
sze Miasto”, „LTM” z Tomaszowa Lubelskiego, Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lu-

belskim, w ramach którego funkcjonuje dobrze nam 
znany klub integracji społecznej, oraz jednostki orga-
nizacyjne pomocy społecznej. Głównym jego celem, 
poza rywalizacją sportową, była integracja oraz wymia-
na doświadczeń zawodowych i nawiązanie współpracy 
pomiędzy jednostkami pomocy i integracji społecznej 
Lubelszczyzny. 

Przedstawiamy również kolejna dobrą praktykę 
z dziedziny zatrudnienia socjalnego, czyli prowadzo-
ny pod czujnym i fachowym okiem Pani Justyny Czer-
niej-Jezierskiej, Centrum Integracji Społecznej w Mie-
nianach.  Jak możemy dowiedzieć się z artykułu Cen-
trum powstało w 2013 roku, dzięki zaangażowanej 
grupie lokalnych aktywistów skupionych wokół Urzę-
du Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Hrubieszowie. Powołali oni do życia Stowarzysze-
nie „Przystań”, które zajmować się miało przeciwdzia-
łaniem zjawisku wykluczenia społecznego na terenie 
gminy Hrubieszów oraz stanowić organ założycielski 
i prowadzący Centrum Integracji Społecznej.

W numerze także ciekawy artykuł autorstwa Pani 
Anny Daniel-Korniszuk, doradcy zawodowego w Cen-
trum Integracji Społecznej w Chełmie, przybliżający 
kulisy pracy psychologa w jednostce zatrudnienia so-
cjalnego. 

Są także dwa zaproszenia:
Na 28 listopada 2017 roku na konferencję: „Par-

tycypacja w tworzeniu lokalnej i regionalnej polityki 
społecznej perspektywy organizacji pozarządowych 
- od teorii do praktyki”. Konferencja organizowana 
jest przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomo-
cy „Humanus” w Janowie Lubelskim,  we współpracy 
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  w Lu-
blinie   oraz Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Ad-
ministracji w Lublinie, jako podsumowanie projek-
tu: „Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce 
Społecznej”.

Natomiast w grudniu, zapraszamy ponownie do 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 
w Lublinie, na konferencję: „Wzmacnianie poten-
cjału środowisk podmiotów reintegracyjnych na Lu-
belszczyźnie. Teoria i praktyka”, organizowaną jako 
podsumowanie projektu: „Ośrodek Wsparcia i Ani-
macji Podmiotów Reintegracyjnych – Wyższy Po-
ziom Kompetencji Regionalnego Sektora Es”, zleco-
nego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecz-
nej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskim.

Miłej lektury
Redaktor Naczelny

— OD REDAKCJI —
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— STRATEGIA ROZWOJU —

Mamy strategię rozwoju Fundacji Konwent 
Klubów i Centrów Integracji Społecznej
– podsumowanie realizacji projektu: „Wzmocnienie potencjału środowiska 
podmiotów reintegracyjnych Lubelszczyzny poprzez wsparcie jego org. 
Parasolowej.” - projekt zlecony w ramach programu „Lubelskie Lokalnie – 
Mikrodotacje FIO 2”

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 
roku Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integra-
cji Społecznej realizowała projekt pt.: „Wzmocnienie 
potencjału środowiska podmiotów reintegracyjnych 
Lubelszczyzny poprzez wsparcie jego org. Parasolo-
wej.” - projekt zlecony w ramach programu „Lubel-
skie Lokalnie – Mikrodotacje FIO 2” finansowane-
go ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich, przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi 
Biłgorajskiej z siedzibą w Biłgoraju.

Celem projektu było stworzenie podstawy do 
rozwoju naszej organizacji pozarządowej działającej 
na rzecz i w imieniu partnerstwa podmiotów reinte-
gracyjnych, zwanego Konwentem Klubów i Centrów 
Integracji Społecznej Lubelszczyzny, w szczególno-
ści przygotowanie bazy organizacyjno-technicznej. 

W ramach projektu nastąpiło przygotowanie 
bazy lokalowej wraz z wyposażeniem dla prowadzo-
nej działalności, w tym m.in. wykonywania takich 
działań jak:

▶▶
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— STRATEGIA ROZWOJU —

a) tworzenie bazy technicznej, umożliwiającej 
przygotowywanie inicjatyw projektowych na rzecz 
środowiska podmiotów reintegracyjnych, pobudza-
jących rozwój w gminach i powiatach usług reinte-
gracyjnych, prowadzenie badań i analiz lokalnych 
i  regionalnych stanu rozwoju podmiotów sektora 
ES, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów re-
integracyjnych, 

b) utrzymywanie łączności z członkami Kon-
wentu, poprzez wykorzystanie sieci internetowych,

c) tworzenie archiwum i biblioteki, w tym inter-
netowego zbioru dokumentów, akt prawnych, opra-
cowań i ekspertyz, które są istotne dla prawidłowe-
go świadczenia usług reintegracji społecznej i zawo-
dowej.

Realizacja projektu przyczyniła się do zaspoko-
jenia potrzeb Organizacji w zakresie wyposażenia 
biura Organizacji w podstawowy sprzęt biurowy – 
stanowisko biurowe (biurko, krzesła biurowe, szafa 
biurowa), komputer oraz urządzenie wielofunkcyj-
ne, co z kolei pozwoliło uruchomić działalność biu-
ra Organizacji. 

W ramach realizacji tego projektu  zorganizowa-
no w dniu 24 sierpnia 2017 roku szkolenie dla człon-
ków Konwentu KIS-CIS Lubelszczyzny  oraz przed-
stawicieli Fundacji, podczas którego zostało prze-
prowadzone szkolenie z zakresu przygotowania stra-
tegii działania Organizacji na okres 2017-2020 oraz 
zostanie wypracowany strategiczny plan działania 
organizacji parasolowej, uwzględniający potrzeby 
klubów i centrów integracji społecznej, należących 
do Konwentu. 

Zarząd Fundacji
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— JESZCZE WAKACYJNIE —

„IV Turniej Piłki Siatkowej Pracowników 
Jednostek Organizacyjnych Pomocy 
Społecznej Województwa Lubelskiego”

W sobotę 3 czerwca 2017 roku w Powiatowym Mię-
dzyszkolnym Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole 
Szkół nr 2 im gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszo-
wie Lubelskim odbył się IV Turniej Piłki Siatkowej Pra-
cowników Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecz-
nej Województwa Lubelskiego. Głównym celem spotka-
nia była rywalizacja połączona z integracją oraz wymia-
na doświadczeń zawodowych i nawiązaniem współpracy. 

Ceremonii uroczystego otwarcia zawodów dokonał 
Pan Andrzej Walczak Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu To-
maszowskiego.  Po tym wystąpieniu w imieniu Wojewody 
Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka głos zabrała Pani 
Agnieszka Skubis-Rafalska  z-ca Dyrektora Wydziału Biura 
Wojewody Lubelskiego. 

Organizatorami Turnieju byli: Stowarzyszenia „Nasze 
Miasto”, „LTM” z Tomaszowa Lubelskiego, Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim oraz jed-
nostki organizacyjne pomocy społecznej.

Patronat honorowy nad Turniejem objęli: Minister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosław Sta-
wiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir 
Sosnowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Bur-
mistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski oraz 
Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.

W rozgrywkach udział brali pracownicy Jednostek Or-
ganizacyjnych Pomocy Społecznej z terenu Województwa 
Lubelskiego reprezentujący: Wydział Polityki Społecznej 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Powiat 
Krasnostawski, „aspołeczni” Tomaszów Lubelski, LTM To-
maszów Lubelski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świdniku, „Łopieka” Krzywda, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Łukowie, Policja, „Nieustraszeni” Gmi-
na Zamość, Nałęczów Team. Przed rozpoczęciem Turnie-
ju nastąpiło oficjalne losowanie drużyn i nadanie numerów 
startowych, według których zawodnicy rozgrywali mecze. 
Choć zawody miały charakter integracyjny, nie brakowało 
ducha walki i sportowej rywalizacji. Gorący doping płynął 
z trybun, zagrzewając uczestników do sportowej rywaliza-
cji, w której to Kibice Powiatu Krasnostawskiego zwyciężyli 
w kategorii „Najlepszy Klub Kibica”, a Pan Krzysztof Mazu-
rek otrzymał nagrodę w kategorii „Najaktywniejszy Kibic”

Po zaciętej walce Turniej wygrała reprezentacja Powia-
tu Krasnostawskiego. Drugie miejsce zajęła reprezentacja 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie.      ▶▶
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— JESZCZE WAKACYJNIE —

Trzecie miejsce reprezentacja Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świdniku. 

Ponadto nagrodzono uczestników Turnieju w katego-
riach:

Fair Play - Ewa Wiaderny (Nałęczów Team),
Najlepszy zagrywający - Julia Kulik (Policja)
Najlepszy rozgrywający - Anna Zgnilec (Nieustrasze-

ni Gmina Zamość)
Najlepszy atakujący - Iwona Komadowska (WPS 

LUW Lublin)
Najlepszy blokujący - Andrzej Słomka (MOPS Świd-

nik)
MPV Turnieju - Agnieszka Birlet (Powiat Krasno-

stawski) oraz Sławomir Bojar (GOPS Łuków)
Najlepszy przyjmujący - Piotr Palak (aSpołeczni To-

maszów Lubelski)
Wschodząca Gwiazda Polskiej Siatkówki - Piotr Ku-

lik (LTM Tomaszów Lubelski)
Najbardziej Ekspresyjny Zawodnik - Krzysztof No-

wak
oraz.......
Nadzieja Polskiej Siatkówki - Tomasz Ciężki - („Ło-

pieka” Krzywda) 
Po wręczeniu pucharów, pamiątkowych dyplomów, 

medali, nagród oraz statuetek, rozgrywki zostały oficjal-
nie zamknięte przez Pana Jacka Pawłuckiego - Przewod-
niczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Następnie wszy-
scy uczestnicy udali się do miejscowości Susiec, tam też 
przystąpiono do podsumowania rozgrywek urozmaicając 
to wieloma atrakcjami.

Puchary oraz nagrody ufundowali:
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski – Wojciech 

Żukowski, Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, Wójt 
Gminy Tomaszów Lubelski – Marzena Czubaj-Gancarz, 
Wójt Gminy Krzywda - Jerzy Kędra, Burmistrz Mia-
sta Krasnystaw Hanna Małgorzata Mazurkiewicz, Wójt 
Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek, Wójt Gminy Jarczów – 
Zdzisław Franciszek Wojnar, Burmistrz Miasta Tyszowce 
– Mariusz Zając, Burmistrz Miasta Lubycza Królewska – 
Tomasz Leszczyński, Wójt Gminy Krynice – Janusz Bała-
buch, Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki, Burmistrz 
Miasta Łaszczów - Cezary Girgiel, Dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim – Tomasz 
Zieliński, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Tomaszowie Lu-
belskim - Renata Miziuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim - Jarosław Korzeń, Dyrek-
tor Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim - Dariusz 
Krech, Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Krokus” - 
Andrzej Dziuba, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów 
Lubelski - Leszek Dmitroca, Komendant Placówki Stra-

ży Granicznej w Lubyczy Królewskiej - ppłk SG Jacek Ko-
zak, Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhoby-
czowie - mjr SG Mariusz Kulczyński, Zarząd Wojewódz-
ki NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego repre-
zentowany przez Wiceprzewodniczącego Zarządu - kom. 
Wojciecha Bobko, Prezes Lubelskiego Wojewódzkie-
go Związku Piłki Siatkowej - Krzysztof Iwańczuk, Doro-
ta Beksińska - Dyrektor Sprzedaży Obszaru Biznesowe-
go firmy Sygnity S.A., Ireneusz Myśliwiec - Prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim, Marcin 
Grela właściciel firmy Best Cup w Łęcznej.                   ▶▶
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— JESZCZE WAKACYJNIE —

Turniej odbył się dzięki ofiarności darczyńców:
Piekarnia HAZET Aleksandrów, FPHU KRAW-

PAK Stanisław Krawczyk, FHU BASTA Waldemar 
Czyż, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Wit-
kowski Sp. z o.o, „Roztocze” Mieczysław, Marek i To-
masz Szaluś Hurtownia Piwa, Wina i Napojów Chło-
dzących, Adam Stefanik Tomaszów Lubelski, Salon Fir-
mowy Koperwas „VIE§MAN”, Ciastkarnia Paluszyń-
ski Tomaszów Lubelski, Hurtownia Chemiczna Zdzi-
sław Jachym, Hurtownia Owoców i Warzyw Grundas 
Krzysztof, Hurtowania Chemiczna „BE-MIX” Konde-
rek Beata, Zbigniew Wawrzusiszyn „Bar pod Lasem”, 
Zajazd Biesiada w Tomaszowie Lubelskim, PHU Kla-
syk Podhajny Stanisław, Ciastkarnia Paluszyński Jerzy, 
Staropolska Hotel – Restauracja w Tomaszowie Lubel-
skim, El- Kom Agata i Dariusz Fus, Walentyn Tomasz 
Resto &Pizza Valentino s.c., Zakład Uboju i Przetwór-
stwa Mięsnego Kunki Wiktor Hałasa, Dachmix Ro-
bert i Agnieszka Dolanowscy s.j., TAXI NOWA w To-
maszowie Lubelskim, „Społem” Powszechna Spółdziel-
nia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim, Stacja Paliw 
„TOMEX” S.p w Tomaszowie Lub., Piekarnia A.S. Ku-
las Sakbaj – Adam Kulas w Tomaszowie Lub., Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego Sp.j. Piotr i Henryka Zubrzyc-
cy Kolonia Łaszczówka, Salon Fryzjerski Ilona Boro-

wicz w Tomaszowie Lub., Organizacja Międzyzakła-
dowa NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Toma-
szów Lub., Andrzej Staszak Tomaszów Lub., Zbigniew 
Misiewicz Tomaszów Lub., Piotr Łoza Tomaszów Lub., 
Krystyna Miedziak Rachanie, CIS Mieniany, Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Halina 
Czarnecka  Tarnawatka Tartak, Krystyna Żurawska To-
maszów Lubelski.                                                         ▶▶
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— ZATRUDNIENIE SOCJALNE W OZPS —

Podziękowania od organizatorów za pomoc 
w  przygotowaniu turnieju dla:

Wójtów i Burmistrzów oraz Starosty Powiatu Toma-
szowskiego, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Sędziów 
Turnieju: Ireneusza Herdy, Jerzego Senejko, Grzegorza 
Charachajczuka, Dyrektora Powiatowego Międzyszkol-
nego Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 
2 im gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lu-
belskim Pana Waldemara Typka wraz z pracownikami, 
ratownika medycznego Roberta Makolądry, Pensjona-
tu Sosnowe Zacisze oraz Ośrodka Wypoczynkowego 
„Roztoczanka” w Suścu oraz dla wielu innych osób i in-
stytucji.

Jesteśmy przekonani, że organizacja Turnieju zgod-
nie z zakładanymi planami przyczyniła się do pro-
mocji aktywnego trybu życia, podniesienia sprawno-
ści fizycznej wśród pracowników pomocy społecznej, 
a w szczególności pozwoliła nam na wspólne poznanie 
się i wymianę doświadczeń zawodowych w środowisku 
pomocy społecznej.

Organizatorzy



“Kiedy zrozumiesz i polubisz siebie, możesz 
zrozumieć i polubić innych”

Ustawa o zatrudnieniu 
socjalnym uchwalona 
w czerwcu 2003 roku 

porusza ważną tematykę, związa-
ną z funkcjonowaniem wielu lu-
dzi zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, marginalizacją wy-
nikającą z różnych dysfunkcji 
społecznych.

Dzięki temu od kilkunastu lat 
możliwość pracy z osobami za-
grożonymi wykluczeniem ule-
gła znacznemu rozszerzeniu. Ob-
serwuje się bardzo dużą dynami-
kę zmian w postrzeganiu osób 
potrzebujących pomocy. Jest to 
pozytywny proces sprawiający, 
że specjaliści z różnych dziedzin 
mogą zająć się faktyczną pomo-
cą osobom zagrożonym, są w tym 
skuteczniejsi.

Centrum Integracji Społecz-
nej poprzez zatrudnienie socjalne 
daje wsparcie m.in. dla osób: bez-
domnych, uzależnionych, długo-
trwale bezrobotnych, niepełno-
sprawnych, które chcąc rozwią-
zać trudną sytuację życiową i szu-
kają możliwości podjęcia zatrud-
nienia. Rola specjalistów związa-

nych z reintegracją społeczną, w 
tym psychologa, doradcy zawo-
dowego czy pracownika socjal-
nego jest bardzo ważna w całym 
tym procesie. 

W ramach reintegracji spo-
łecznej prowadzone są przez psy-
chologa warsztaty umiejętno-
ści społecznych, psychoeduka-
cja rodzinna oraz wsparcie indy-
widualne. Uczestnictwo w zaję-
ciach warsztatowych pozwala na 
otwarcie się w grupie, mówienie 
często o trudnych życiowych do-
świadczeniach. 

Celem tych zajęć jest popra-
wa funkcjonowania uczestni-
ków w sytuacjach społecznych 
oraz doskonalenie posiadanych 
już umiejętności. Poszerzenie re-
pertuaru zachowań społecznych 
wpływa na jakość kontaktów z in-
nymi ludźmi, umożliwia szybszą 
adaptację do nowych warunków 
oraz integrację, pobudza także 
potrzebę samorealizacji oraz roz-
woju osobistego.

Dokonuje się to poprzez 
uczestnictwo w zajęciach związa-
nych między innymi z umiejętno-
ściami komunikacyjnymi, gdzie 
omawiane są szczegółowo zasa-
dy prawidłowej komunikacji, ba-
riery w procesie komunikowa-
nia, umiejętność aktywnego słu-
chania, tworzenie prawidłowych 
przekazów, sposoby rozpoznawa-
nia i kontroli emocji czy radzenia 
sobie ze stresem.

Ważnym blokiem tematycz-
nym jest poznawanie samego sie-
bie oraz kształtowanie prawidło-
wej samooceny, a także trening 
asertywności. Na zajęciach z aser-

tywności przedstawiane są pod-
stawowe techniki tego typu za-
chowań, bardzo ważnych w co-
dziennych relacjach z innymi 
ludźmi.

Odpowiednio przekazana wie-
dza jest świetnym narzędziem do 
pracy nad sobą, daje możliwość 
doskonalenia relacji międzyludz-
kich, w szczególności relacji z bli-
skimi osobami.

Dzięki uczestnictwu w warszta-
tach osoby biorące w nich udział 
doświadczają wsparcia w poko-
nywaniu trudności, mają także 
możliwość usłyszenia informacji 
zwrotnych na temat swojego za-
chowania. Uczestnicy mogą te-
stować nowe sposoby reagowania  
w trudnych sytuacjach i korygo-
wać swoje utrwalone style zacho-
wania, które często mogły ne-
gatywnie wpływać na ich relacje 
z innymi.

Zagadnienia poruszane na 
warsztatach umiejętności spo-
łecznych są tak dobrane, aby każ-
dy z uczestników mógł znaleźć 
wskazówki do pracy nad posze-
rzeniem własnych umiejętności 
w różnych sferach funkcjonowa-
nia.

Bardzo ważne jest również to, 
że osoby z poszczególnych grup 
mogą się ze sobą regularnie spo-
tykać, nawiązują się nowe kon-
takty, przyjaźnie. Spotkania te 
zbliżają do siebie członków po-
szczególnych grup. Dzięki temu 
uczestnicy wracają do życia spo-
łecznego, rozwijają i doskonalą 
umiejętności interpersonalne. 

▶▶

Anna Daniel-Korniszuk
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Zajęcia z psychoedukacji ro-
dzinnej skierowane są do wszyst-
kich osób, a w szczególności do 
osób posiadających dzieci.

Uczestnictwo w zajęciach 
umożliwia dokładne przyjrzenie 
się relacjom zachodzącym mię-
dzy rodzicem a dzieckiem. Tema-
tyka poruszana na tych zajęciach 
dotyczy relacji partnerskich, ro-
dzinnych oraz wychowawczych. 
Są to zajęcia warsztatowe.

Uczestnicy wykonują ćwicze-
nia, dyskutują na ważne tema-
ty, wymieniają się własnymi spo-
strzeżeniami i doświadczenia-
mi, dzięki czemu mogą zmieniać 
dotychczasowe, często nieprawi-
dłowe sposoby zachowania w re-
lacjach z bliskimi osobami na bar-
dziej satysfakcjonujące.

Zajęcia tworzą również okazję 
uczestnikom do wspólnego szu-
kania rozwiązań aktualnie prze-
żywanych przez nich problemów 
wychowawczych.

Specjaliści z Centrum Inte-
gracji Społecznej pracują nad 
wzbudzeniem motywacji u osób 
uczestniczących w programie 
do zmiany swojego dotychcza-
sowego życia. Samo uczestnic-
two w zajeciach grupowych nie 
jest wyznacznikiem sukcesu. Nie 
daje pewności, że osoby, które w 
nich uczestniczą, od razu zmienią 
swoje podejście do spraw rodzin-
nych czy zawodowych.

Taka zmiana to proces, na któ-
ry składają się zajęcia warsztato-
we, wiele rozmów indywidual-
nych oraz połączone siły specjali-
stów reintegracji społecznej oraz 
zawodowej.

Wielokrotnie widzimy sukce-
sy. Sukcesy naszych uczestników. 
Spotykamy kogoś po latach i do-
wiadujemy się, że w końcu zo-
stały poukładane sprawy rodzin-
ne, lepsze są kontakty z dziećmi, 
doszło do odseparowania się  od 
toksycznego partnera, znalazła 

się praca dająca satysfakcję. To 
naprawdę cieszy i daje siły do dal-
szej pracy z kolejnymi grupami 
osób objętych programem rein-
tegracji społecznej i zawodowej.

Anna Daniel - Korniszuk

Anna Daniel–Korniszuk 
- Psycholog, od początku 
pracy zawodowej związa-
na z działaniami reinte-
gracji społecznej i zawo-
dowej. Pracowała z mło-
dzieżą (diagnoza, zajęcia 
warsztatowe) oraz z oso-
bami starszymi. Ma do-
świadczenie w pracy przy 
projektach współfinanso-
wanych przez Unię Eu-
ropejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu 
Społecznego. W CIS-ie 
w Chełmie pracuje od 
2006 roku.
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Początki
Centrum Integracji Społecznej powstało w 2013 roku, dzięki 
zaangażowanej grupie lokalnych aktywistów skupionych wo-
kół Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Powołali oni do życia Stowarzyszenie „Przystań”, które zaj-
mować się miało przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia spo-
łecznego na terenie gminy Hrubieszów oraz stanowić organ za-
łożycielski i prowadzący Centrum Integracji Społecznej.
Pierwsze działania sfinansowane zostały dzięki dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego. Zakupiono wtedy sprzęt biurowy i podsta-
wowe narzędzia do funkcjonowania trzech warsztatów zawo-
dowych: gastronomicznego, remontowo-budowlanego i rol-
no-porządkowego. Pierwsi uczestnicy samodzielnie wyremon-
towali otrzymane na poczet działań Centrum pomieszczenia. 
Powstało wówczas biuro, pokój poradnictwa, stołówka, kuch-
nia, szatnie i toalety. Po remoncie mogliśmy rozpocząć prężną 
działalność usługową.
Pierwsze 2 lata
Pierwsze 2 lata to okres ciężkiej pracy i budowania pozycji na 
lokalnym rynku. Jednak dzięki zaangażowaniu kadry i samych 
uczestników udało się zdobywać coraz szersze grono zlecenio-
dawców i współpracowników. Nie do przecenienia była rów-
nież przychylność lokalnych władz, które również starały się 
wspierać CIS w pozyskiwaniu zleceń.
Zrealizowano wówczas m.in.:
Warsztat remontowo-budowlany:
•	 Urząd Gminy Hrubieszów – umowa nr 272.8.2014 - Mo-

dernizacja Świetlic Wiejskich w Mienianach i Moroczynie 
– 02.05.2014 – 29.08.2014 r.

•	 Urząd Gminy Hrubieszów – umowa nr 272.4.2014 – Moder-
nizacja Świetlicy Wiejskiej w Obrowcu – 16.04.-06.06.2014 
r.

•	 Urząd Gminy Hrubieszów – zlecenie nr RIPG. 7011.1.2015 
z dnia 19.02.2016 r.– Wykonanie prac modernizacyjnych 
w budynku Urzędu Gminy.

Warsztat rolno-porządkowy:
•	 Sezonowe prace rolnicze  - przy fasoli, pomidorach, bura-

kach, ziemniakach, cebuli, malinach.
•	 Działania zaowocowały stałą współpracą z lokalnym rolni-

kami.
•	 Prace porządkowe – odśnieżanie, koszenie trawy, praca 

w tartaku.
Warsztat gastronomiczny – w sposób znaczny rozszerzono 
ofertę usług cateringowych – wprowadzono obsługę imprez 
plenerowych, okolicznościowych, szkoleń, świąt, sprzedaż 
garmażeryjną dań, ciast i tortów na zamówienie. Rozpoczęto 
współpracę ze żłobkiem, przedszkolem i szkołą podstawową 
w zakresie dowożenia obiadów dla podopiecznych i uczniów.
ROK 2016 - 2017 – nowe warsztaty
To lata prężnego rozwoju Centrum. Od lutego 2016 roku CIS 

przygotowuje obiady dla kilkunastu szkół z terenu Gminy i Miasta 
Hrubieszów oraz Szychowic (gm. Mircze). W połowie roku 2016  
z kuchni w Mienianach wyjeżdżało dziennie ok. 450 posiłków, 
które rozwożono do okolicznych szkół. W czasie tzw. kampanii 
buraczanej, stałymi odbiorcami dań obiadowych stali się pra-
cownicy cukrowni Werbkowice.
Nowy lokal – nowe miejsca pracy
Z uwagi na duże zainteresowanie obiadami podjęto odważną 
decyzję o otwarciu lokalu gastronomicznego w Hrubieszowie 
przy ul. Narutowicza 34 w Hrubieszowie (dawny Feniks Pub). 
W związku z tym powstał kolejny warsztat, tym razem gastro-
nomiczno – cukierniczy. W lokalu serwowane są pierogi, plac-
ki ziemniaczane, naleśniki, gofry itp. oraz Danie Dnia w bardzo 
atrakcyjnej cenie 10zł (zupa 3 zł + drugie 7 zł). Dania serwo-
wane są zarówno na miejscu, jak i na wynos. Lokal prosperuje 
bardzo dobrze, czemu sprzyja atrakcyjna lokalizacja w pobliżu 
różnego rodzaju urzędów i instytucji. Spora liczba klientów na-
szej gastronomii to osoby starsze, dla których cena i jakość na-
szych obiadów bardzo się liczy. Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszą się usługi cateringowe i organizacja imprez sezo-
nowych i okolicznościowych. W tej chwili uczestnicy CIS reali-
zują cateringowe zlecenia zewnętrzne w niemal każdy week-
end.
Warsztat opiekuńczo - porządkowy
W grudniu 2016 powstał kolejny warsztat opiekuńczo – po-
rządkowy. Rozszerzono zatem usługi CIS o usługi opiekuń-
cze dla osób starszych oraz tzw. specjalistyczne usługi opiekuń-
cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z coraz 
większym zapotrzebowaniem na tego typu usługi, oczekuje się, 
że warsztat opiekuńczo-porządkowy w sposób znaczny ugrun-
tuje swoją pozycję na lokalnym rynku. Aktualnie Centrum 
świadczy usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne dla ok. 20 
osób z terenu Gminy Hrubieszów.
Dzięki tym decyzjom kolejne dwie osoby uzyskały zatrudnie-
nie (instruktorzy warsztatów) i kolejnych 20 osób może reali-
zować program reintegracji.

▶▶

Charakterystyka i działalność Centrum 
Integracji Społecznej w Mienianach
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Współpraca
Od początku istnienia CIS współpracuje z wieloma organiza-
cjami, w tym z sektora rządowego, pozarządowego i bizneso-
wego. Współpracujemy m. in. z Urzędem Gminy i Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Miasta, Starostwem 
Powiatowym i Powiatowym Urzędem Pracy. Inne urzędy są 
stałymi odbiorcami naszych usług, zwłaszcza cateringowych, 
do których należą dania obiadowe oraz imprezy plenerowe or-
ganizowane w okresie letnim. Współpracujemy także z lokal-
nymi przedsiębiorcami i rolnikami, zwłaszcza na polu realizacji 
zleceń i zakupów. Uczestnicy CIS odbywają u w ich zakładach 
również praktyki zawodowe, niejednokrotnie znajdując trwałe 
zatrudnienie.  Do stałych współpracowników CIS należą m.in. 
Gniecki Hotel&Restaurant, Hurtownia Materiałów Budowla-
nych STALBUD czy Gospodarstwo Rolne Piotr Kwoka. 
Reintegracja społeczna i realizacja projektów
Jednym z trudniejszych zadań dla CIS jest pozyskiwanie ze-
wnętrznych źródeł finansowania. Z uwagi na to, iż CIS Mienia-
ny nie jest jednostką należącą strukturalnie do samorządu, jako 
podmiot działający przy organizacji pozarządowej musi utrzy-
mywać się ze środków własnych bądź startować w konkursach 
dotacyjnych. Dzięki środkom zewnętrznym CIS rozbudowuje 
system form wsparcia dla uczestników. Dotychczas zrealizowa-
no następujące projekty:
2 edycje projektu systemowego „Lepsze Życie”, współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki priorytet VII Zadanie 7.1.1. Rozwój i Upowszechnianie Ak-
tywnej Integracji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Hrubieszowie (2 projekty w dwóch kolej-
nych latach 2013r i 2014r) .
W roku 2016 r. realizowano psychologiczne warsztaty profilak-
tyczne w szkołach z terenu Gminy Hrubieszów w ramach re-
alizacji Gminnego Przeciwdziałania Uzależnieniom Cel głów-
ny II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy al-
koholowe pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególno-
ści ochrony przed przemocą w rodzinie oraz w ramach reali-
zacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, cel szczegółowy 
3: Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy 
w rodzinie oraz edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w za-
kresie przemocy w rodzinie.
W 2016 roku Stowarzyszenie „Przystań” w Mienianach reali-
zowało projekt „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społeczne-
mu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrud-
nienia socjalnego – edycja 2016 r.” współfinansowanego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki uzy-
skanej dotacji w Centrum realizowano m.in. poradnictwo psy-
chologiczne i doradztwo zawodowe.
W roku 2016 realizowano również zadanie publiczne pt. „Pro-
wadzenie poradnictwa psychologicznego dla ofiar przemocy 
w rodzinie celem przezwyciężenia sytuacji kryzysowej” w ra-
mach Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w okresie od 
15 lipca do grudnia 2016 r. zlecone przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Hrubieszowie w ramach projektu „Wspól-
nie przeciw przemocy” realizowanego w ramach Programu 

Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialne-
go w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.
Obecnie realizowane jest na mocy właściwych umów zadanie 
publiczne pt. „Usługi opiekuńcze na 2017 rok” oraz „Specjali-
styczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi z terenu gminy Hrubieszów na 2017 rok” zlecone przez 
Urząd Gminy Hrubieszów.
W poprzednich latach realizowano zadania publiczne zlecane 
przez Urząd Gminy w Hrubieszowie i Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej:
Urząd Gminy Hrubieszów – umowa nr 272.8.2014 - Mo-
dernizacja Świetlic Wiejskich w Mienianach i Moroczynie – 
02.05.2014 – 29.08.2014 r.
Urząd Gminy Hrubieszów – umowa nr 272.4.2014 – Moder-
nizacja Świetlicy Wiejskiej w Obrowcu – 16.04.-06.06.2014 r.
Urząd Gminy Hrubieszów – zlecenie nr RIPG. 7011.1.2015 
z dnia 19.02.2016 r.– Wykonanie prac modernizacyjnych 
w budynku Urzędu Gminy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – umowa z dnia 
03.02.2016 r. - Remont pomieszczeń GOPS – 04.02.2016 r. - 
19.02.2016 r.
Urząd Gminy Hrubieszów – „Pomoc rodzinom w trudnej sy-
tuacji życiowej poprzez oferowanie usług w zakresie dożywia-
nia dzieci w szkołach” 08.02.2016 r – 31.12.2016 r. (realizowa-
ne aktualnie).
Wyżej wymienione projekty realizowane były w ramach rein-
tegracji zawodowej prowadzonej w warsztatach gastronomicz-
nym i remontowo – budowlanym Centrum Integracji Społecz-
nej.
W 2017 roku realizujemy drugą edycję projektu pt. „Aktywne 
formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wy-
miar 2020” p. n. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społeczne-
mu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrud-
nienia socjalnego” – edycja 2017 r.”
W tej edycji oprócz działań z zakresu reintegracji zawodowej 
i społecznej realizowanych dotychczas (warsztaty i praktyki 
zawodowe, poradnictwo psychologiczne, zawodowe, socjal-
ne i prawne) wprowadzone zostały warsztaty z zakresu ochro-
ny zdrowia i edukacji zdrowotnej, budowania wizerunku, sa-
morozwoju. Uczestnicy brali udział w warsztatach prowadzo-
nych przez coacha, fryzjera, kosmetyczkę i stomatologa, bra-
li również udział w zajęciach z zakresu profilaktyki i edukacji 
zdrowotnej. Dodatkowymi usługami w ramach projektu obję-
te były także rodziny uczestników, którzy objęci zostali usługą 
trenera animacji rodzin oraz brali udział w warsztatach kom-
petencji wychowawczych. W ramach projektu zorganizowa-
ne zostały dwa wyjazdy integracyjno – studyjne dla Uczestni-
ków Centrum. Pierwszy wyjazd jednodniowy odbył się dnia 
15.07.2017r. Spotkaliśmy się z przedstawicielem Spółdziel-
ni Socjalnej „Emaus” w Księżnicy Jarej oraz odwiedziliśmy 
Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” w Krasnym-
stawie w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym. Ponadto 
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili z przewodnikiem Stare Miasto 
w Lublinie.              ▶▶
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Drugi wyjazd odbył się w dniach 12-13.08.2017r. W ramach 
wyjazdu odbyło się spotkanie studyjne w Centrum integra-
cji społecznej w Jacni oraz w Spółdzielni Socjalnej Józefow-
skie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej. Ponadto 
zwiedziliśmy miasto Józefów i kamieniołomy. Wieczór spędzi-
liśmy integracyjnie miejscowości Susiec Uczestnicy skorzysta-
li z oferty SPA, noc spędzili przy muzyce i grilu. Zwiedziliśmy 
Roztoczańskie Szumy i Rynek w Zamościu. 
NASZE SUKCESY - Nasze sukcesy to sukcesy naszych 
Uczestników.
Przez cztery lata istnienia Centrum w warsztatach uczestniczy-
ło 144 osoby. Z tej grupy ok. 20 osób nie ukończyło programu 
w pełnym wymiarze czasu.
Już po pierwszej edycji trzech panów: Tomek, Artur i Wie-
siek pozyskali dotacje z PUP i założyli działalność gospodar-
czą. Panowie bardzo dobrze prosperują, stale z nami współ-
pracują i utrzymują kontakt. Czasami zdarza się że dzielą się 
z nami zleceniami bo własnych mają za dużo. Otrzymują u nas 
wsparcie kiedy pojawiają się problemy, chwalą się osiągnięcia-
mi. A osiągnięcia w ich przypadku są ogromne:  uzyskanie pra-
wa jazdy, zakup samochodów , umiejętność utrzymania się na 
rynku pracy, podniesiony standard życia i uśmiech na twarzy. 
Kolejni Uczestnicy: pan Marek, Łukasz i Radek założyli spół-
dzielnię socjalną. Dwóch z nich pracuje w spółdzielni do dnia 
dzisiejszego, realizują kontrakty poza granicami kraju.
Pani Hania pracuje już 3 rok w gastronomii. Po odbyciu prak-
tyk zawodowych w miejscowej restauracji została zauważona,  
doceniona i zatrudniona. 
Pani Gosia po 20 latach pozostawania bez pracy, zmagania się 
z ogromnymi życiowymi i zdrowotnymi problemami uzyskała 
zatrudnienie w Urzędzie Gminy  i pracuje do dnia dzisiejszego. 
Stale jest w kontakcie z Centrum, pomaga nam w realizacji wie-
lu zadań, zawsze można na panią Gosię liczyć. 
Pani Anetka również pracuje w gastronomii po odbyciu prak-
tyk zawodowych, rozpoczęła kurs prawa jazdy, wynajęła stan-
cję i zaczęła od nowa.
Pani Gosia zakończyła uczestnictwo, zapisała się na kurs zawo-
dowy, w Centrum odbyła staż i uzyskała u nas czasowe zatrud-
nienie. 
Pani Basia jak trafiła do Centrum wydawało się, że z jej proble-
mów nie ma wyjścia. A jednak podjęła leczenie, odzyskała ro-
dzinę, uzyskała prawo jazdy, ponownie wróciła do Centrum na 
kolejną edycję jest nieocenioną opiekunką osób starszych.
Marzenka po pierwszej edycji uzyskała prawo jazdy, wróciła 
ponownie ale nie ukończyła programu. Podjęła decyzję i roz-
poczęła naukę, będzie Opiekunką medyczną, od kilku dni jest 
pracownikiem Stowarzyszenia i świadczy usługi opiekuńcze na 
umowę zlecenie. 
Pani Bożenka odzyskała pewność siebie, uregulowała sprawy 
prawne, również podjęła naukę i podobnie jak Marzenka jest 
naszym pracownikiem. 
Danusia, Grzegorz, Jurek, Andrzej i  Tadeusz po zakończo-
nej edycji pracowali w Centrum w ramach robót publicznych 
przez kolejne 7 m-cy. 

Marcin młody człowiek z potencjałem, a przy pierwszej edycji 
nikt nie wierzył, że się uda. Marcin odbył terapię, wrócił po raz 
drugi do Centrum, bardzo się starał, współpracował. Ukończył 
kurs prawa jazdy i jest zatrudniony jako kierowca w Centrum. 
Jest nieocenionym pracownikiem. 
Nie sposób opisać wszystkich ale i pozostałe osoby odnieśli 
swoje małe - wielkie sukcesy w różnych wymiarach. 
Sukcesy to przebyta terapia i powrót do warsztatu.
Sukcesy to codzienne uczestnictwo niektórych osób.
Sukcesy to podróż emocjonalna wgląd w siebie i próba wpro-
wadzenia zmiany.
Sukcesy to umiejętność odmowy, prowadzenia rozmowy, od-
krycia swoich możliwości.
To nie są te same osoby, mówią o nich w środowisku.
Pewnie nie wszystko nam się udaje ale cały czas próbujemy 
i wierzymy, że nasze działania mają sens. 
KADRA CENTRUM - to ludzie z pasją
To ludzie którzy nigdy nie mówią że się nie da, ludzie którzy 
szybko się uczą, nie patrzą na zegarek,  ludzie którzy kochają 
to co robią, fachowcy w swoich dziedzinach, którzy potrafią 
i chcą rozmawiać, wyjaśniać, wybaczać. To ludzie z charakte-
rem, otwarci, kreatywni, ludzie którzy potrafią się z siebie śmiać 
i przyznać do błędu. Bez nich to wszystko co powyżej opisane 
nie mogłoby się zdarzyć.
NASZE PLANY
Centrum niebawem poszerzy swoją działalność i obejmie pro-
gramem również osoby z terenu miasta Hrubieszów. Podpisa-
ne jest już stosowne porozumienie, przygotowania i rozmowy 
z panem Burmistrzem są w trakcie. Powstanie filii Centrum na 
terenie miasta stworzy nowe możliwości dla naszego rozwoju.
Ciągle szukamy nowych pomysłów i obserwujemy potrzeby lo-
kalnego środowiska. Marzy nam się otworzenie warsztatu arty-
stycznego połączonego z pracownia introligatorską. Dalej bę-
dziemy inwestować i poszerzać działalność warsztatów gastro-
nomicznych, może powstanie trzeci warsztat.

— PODMIOTY ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO W LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCIACH —

Centrum Integracji Społecznej
Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów
tel. 84 618 32 47

Bar Centrum Integracji Społecznej w Hrubieszowie
Narutowicza 34

22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 22 26

kierownik: Justyna Czernij-Jezierska tel. 665085975

Reintegracja zawodowa:
•	 warsztat gastronomiczny
•	 warsztat	gastronomiczno-cukierniczy	(filia	Hrubieszów)
•	 warsztat	rolno-porządkowy
•	 warsztat	remontowo-budowlany
•	 warsztat	opiekuńczo-porządkowy

Reintegracja	Społeczna:
•	 pracownik	socjalny
•	 doradca zawodowy
•	 psycholog
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