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Kilka s³ów wprowadzenia - czy warto utworzy klub integracji spo³ecznej?
Nadchodz¹cy 2013 rok, bêdzie dla instytucji tworz¹cych i prowadz¹cych podmioty
zatrudnienia socjalnego, zaliczanych do sektora ekonomii spo³ecznej i zwanych podmiotami jej
otoczenia, okresem szczególnym. To ju¿ 10 lat funkcjonowania w kraju rozwi¹zañ ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, wpisanej osi¹gniêciami centrów i klubów
integracji spo³ecznej na trwa³e w system wsparcia i pomocy osobom zagro¿onym
wykluczeniem spo³ecznym. Ta ustawa wype³ni³a zbiór rozwi¹zañ legislacyjnych tworz¹c
swego rodzaju komplementarn¹ ca³oœæ, pozwalaj¹c¹ tworzyæ sektor ekonomii spo³ecznej oraz
punkt wyjœcia dla jeszcze nie powsta³ej (ci¹gle trwaj¹ prace) ustawy o przedsiêbiorstwie
spo³ecznym. W tym zbiorze mamy, zachowuj¹c czasow¹ kolejnoœæ: ustawê z dnia 24 kwietnia
2003r. O dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawê z dn. 13 czerwca 2003
r. o zatrudnieniu socjalnym, nastêpnie ustawê z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej oraz
ustawê z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dalej ustawê
z dn. 27 kwietnia 2006 r. o spó³dzielniach socjalnych oraz przysz³¹ mo¿e ustawê
o przedsiêbiorstwie spo³ecznym.
Od 2004 r. mówi siê o zmienionej architekturze systemu wsparcia i pomocy dla osób
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym sk³adaj¹c¹ siê z czterech filarów:
Filar I prozatrudnieniowy, którego g³ównym trzonem s¹ urzêdy pracy, Filar II pomoc spo³eczna
tworzona przez oœrodki pomocy spo³ecznej, Filaru III zatrudnienie socjalne, realizowane przez
centra i kluby integracji spo³ecznej, oraz Filar IV podmioty ekonomii spo³ecznej,
w tym spó³dzielnie socjalne.
Na przestrzeni 2004-2012centrum bilans dzia³añ instytucji tworz¹cych podstawowe
podmioty zatrudnienia socjalnego obejmuje oko³o 70 centrów integracji spo³ecznej oraz 300
klubów integracji spo³ecznej. Te pierwsze, by³y od samego pocz¹tku ustawy o zatrudnieniu
socjalnym bardziej skomplikowanym organizacyjnie przedsiêwziêciem, wymagaj¹cym
przejœcia „trudnej” procedury nadania statusu wygospodarowania znacznie wy¿szych
nak³adów finansowych ni¿ potrzeby zwi¹zane z organizacj¹ klubów integracji spo³ecznej.
Praktyka przynios³a nam wiedzê, ¿e prowadzenie centrum integracji spo³ecznej wymaga
zaanga¿owania do 1,0 mln z³otych rocznie, natomiast kwota potrzebna na funkcjonowanie
klubu jest prawie o 1/3 mniejsza.
Czym jest Klub Integracji Spo³ecznej? OdpowiedŸ na to pytanie znajdziecie Pañstwo
w niniejszej publikacji, która jest kolejnym opracowaniem przynosz¹cym szeroki zakres
wiedzy, wskazówek oraz propozycji dla tych, którzy chc¹ przy³¹czyæ siê oraz siê do
realizatorów us³ug reintegracji spo³ecznej i zawodowej, chc¹ byæ partnerem dla jednostek
organizacyjnych pomocy spo³ecznej oraz powiatowych urzêdów pracy oraz
wspó³mieszkañcom na terenie swoich gmin i powiatów.
Warto jednak wskazaæ na wstêpie, ¿e klub integracji spo³ecznej to miejsce
umo¿liwiaj¹ce udzielenie pomocy i wsparcia indywidualnym osobom oraz cz³onkom ich
rodzin w odbywaniu i podtrzymywaniu umiejêtnoœci uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznoœci
lokalnej, w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako podstawowej wartoœci na rynku pracy
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a tak¿e w samoorganizacji zawodowej, w tym pobudzeniu do ewentualnego tworzenia
w³asnych miejsc pracy (spó³dzielczych tak¿e). Warto, aby zdaæ sobie od pocz¹tku sprawê, ¿e
klub integracji spo³ecznej to nie miejsce, gdzie uzyska siê zatrudnienie. To miejsce, w którym
proces reintegracji przebiega na kilku p³aszczyznach:
spo³eczno - interpersonalnej -rozumianej , jako odbudowanie zniszczonych
ü
i utraconych wiêzi spo³ecznych i rodzinnych oraz jako powrót do norm powszechnie
sankcjonowanych i uznawanych w spo³eczeñstwie , w tym w spo³eczeñstwie lokalnym,
kulturowej – rozumianej, jako przywrócenie norm kultury osobistej, norm
ü
odnoszenia siê z szacunkiem i uznaniem w kontaktach indywidualnych, rodzinnych,
towarzyskich oraz w grupie wspólnotowej,
duchowo-moralnej oraz psychologicznej – rozumianej, jako odbudowanie i d¹¿enie
ü
do stosowania trwa³ego systemu wartoœci, zasad i regu³ w codziennym ¿yciu, rozwijanie
osobistych aspiracji i wyznaczanie sobie celów ¿yciowych,
zawodowej – rozumianej, jako przywracanie lub nabywanie oraz poszukiwanie
ü
wy¿szych kwalifikacji zawodowych , poszukiwania sta³ego zatrudnienia.

Praktyka oraz doœwiadczenia „najstarszych klubów” pozwoli³a tak¿e na
podsumowanie procesów inicjowania i tworzenia tych podmiotów, dziêki czemu mo¿na dzisiaj
mówiæ o konkretnych modelach organizacyjnych - np. Dwuwariantowy model samorz¹dowego
klubu integracji spo³ecznej, czyli wyodrêbniona jednostka organizacyjna lub komórka
organizacyjna w oœrodku pomocy spo³ecznej. Wybór modelu uzale¿niony jest
od przeprowadzonej diagnozy potrzeb i mo¿liwoœci danej gminy. Nie mo¿na tak¿e zapominaæ
o istotnej roli organizacji pozarz¹dowych w inspirowaniu rozwoju klubów integracji
spo³ecznej. Tu równie¿ mamy ukszta³towane tryby i sposoby powo³ywania klubów.
Dzisiaj na pytanie czy warto tworzyæ kluby integracji spo³ecznej?, odpowiedŸ wydaje
siê jednoznaczn¹. Wybór metod przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu nale¿y do tych
instytucji, które maj¹ przypisane ustawowe zadania. Warto jednak nie tylko skorzystaæ ze
sprawdzonych ju¿ sposobów dzia³ania , ale tak¿e budowaæ sieæ podmiotów oraz budowaæ
zespo³y ludzkie, które bêd¹ zawsze kierowaæ siê potrzebami ludzi potrzebuj¹cych pomocy
i wsparcia.

Tak rozumiana funkcja klubu integracji spo³ecznej oznacza, ¿e w jego zajêciach
powinny uczestniczyæ osoby, które nie charakteryzuj¹ siê jednorodnoœci¹ dysfunkcji. Lepiej,
aby w grupach uczestników znajdowa³y siê osoby o zró¿nicowanych „k³opotach i trudnoœciach
¿yciowych”, a tak¿e ró¿nym poziomie wiekowym. Wówczas animowane procesu reintegracji
u ka¿dego uczestnika odbywaæ siê mo¿e przy udziale pozosta³ych klubowiczów.
Po prawie 10-letnim okresie funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym mamy
w Polsce kluby integracji spo³ecznej mog¹ce pochwaliæ siê nie tylko podobnym okresem swojej
dzia³alnoœci, ale rzeczywiœcie kontraktami rezultatami. S¹ to wzorce, z których warto
skorzystaæ. Na liœcie najstarszych znajduj¹ siê min. kluby: Stowarzyszenie „Nowa szansa”
z Zamoœcia MOPS Stalowa Wola, MOPSs Bytom, MOPS Pomocy „Humanus” z Janowa
Lubelskiego, MOPS Pabianice, MOPS Bytom, MOPS Miêdzychód oraz OPS w Œremie.
Nie sposób wymieniæ wszystkie dobre praktyki klubów integracji spo³ecznej, jednak¿e mo¿na
z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e ten podmiot zatrudnienia socjalnego sta³ siê wa¿nym
inicjatorem partnerstwa lokalnego, niezbêdnej idei wspó³pracy wielu instytucji dla
likwidowania barier wykluczenia spo³ecznego. A sta³o siê to mo¿liwe bowiem klub integracji
spo³ecznej wype³nia w lokalnym œrodowisku kilka istotnych ról, a mianowicie:
rolê inicjatora lokalnych miejsc aktywizacji spo³eczno – zawodowej - to jest rola
ü
partnera, który stwarza mo¿liwoœci dla instytucji pomocy spo³ecznej (oœrodki pomocy
spo³ecznej) oraz instytucji rynku pracy (powiatowe urzêdy pracy) w korzystaniu przez
nie ustawowych narzêdzi - np. Kontrakt socjalny, skierowanie do uczestnictwa w klubie.
Tym samym klub integracji spo³ecznej odci¹¿¹ ustawowe instytucje pomocy i wsparcia
w wype³nianiu przez nich zadañ pomocowych wobec „trudnych grup spo³ecznych”,
rolê us³ugodawcy wobec osób potrzebuj¹cych pomocy i wsparcia - to jest rola
ü
polegaj¹ca na bezpoœrednim dostarczeniu okreœlonych us³ug (edukacja, integracja,
wsparcie prawne, psychologiczne, nauka zawodu) dla grup osób, które z racji
ustawowych mog¹ korzystaæ w zasadzie tylko z systemu œwiadczeñ pomocy spo³ecznej,
bowiem czêsto s¹ ju¿ pozbawione praw do zasi³ku dla bezrobotnych,
rolê integracyjn¹ wobec rodzin cz³onków zajêæ w klubie - to rola która jest
ü
³¹cznikiem pomiêdzy uczestnikiem zajêæ a jego cz³onkami rodziny, bowiem czêsto
zajêcia reintegracji spo³ecznej prowadzone s¹ w szerokim gremium. Na spotkaniach
integracyjnych bywaj¹ nie tylko „klubowicze”, ale równie¿ ich dzieci,
wspó³ma³¿onkowie, a nawet s¹siedzi.
4
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Dr Marta Komorska
Zak³ad Socjologii Medycyny i Rodziny
Instytut Socjologii UMCS
Rola ekonomii spo³ecznej w reintegracji spo³ecznej osób wykluczonych
Wstêp
Dynamika przemian spo³ecznych i gospodarczych jakie mia³y miejsce w drugiej
po³owie XX wieku przyczyni³y siê tak¿e do stworzenia nowych koncepcji w polityce
spo³ecznej. Kierunek zmian podyktowany zosta³ zmian¹ obrazu spo³eczeñstwa europejskiego
w XXI wieku, które szybko przystosowa³o siê do wymagañ cywilizacyjno-technologicznych,
zarówno w sferze wiedzy i umiejêtnoœci, jednak przyswojenia praw gwarantuj¹cych wysoki
standard ¿ycia. Funkcjonuj¹cy przez lata system pañstwa opiekuñczego zabezpieczaj¹cy
obywatelom szeroko rozumiane uprawnienia socjalne z jednej strony pozwoli³ na
zabezpieczenie obywatela w sytuacji utraty pracy i podniesienie jakoœci ¿ycia, z drugiej strony
pozwoli³ na wykszta³cenie postaw biernoœci i roszczeniowoœci. Przekszta³cenia w sferze
gospodarki i niedostosowane do tych zmian systemy edukacyjne doprowadzi³y do nowej
jakoœci w sferze bezrobocia, tj. bezrobocia wœród osób m³odych, a szczególnie wœród
absolwentów szkó³ wy¿szych. Kolejnym niesprzyjaj¹cym finansom publicznym faktem by³
proces demograficznego starzenia siê ludnoœci wynikaj¹cy z wyd³u¿enia przeciêtnego trwania
¿ycia i zmniejszenia poziomu dzietnoœci tak charakterystycznego dla spo³eczeñstw na
najwy¿szym poziomie rozwoju.
Powy¿sze zmiany doprowadzi³y do nadmiernego wzrostu wydatków z œrodków
publicznych na szeroko rozumiane zabezpieczenia spo³eczne. Wiêkszoœæ Pañstw wspó³czesnej
Europy nie jest wstanie zrealizowaæ wszystkich zobowi¹zañ, jakie przyjê³y na siebie w okresie
prosperity idei pañstwa opiekuñczego. Rozpoczêcie prac nad przygotowaniem nowych
rozwi¹zañ pozwoli³o na ukazanie funkcji pracy jako podstawowego instrumentu naprawczego
w dysfunkcjonalnym systemie.
Praca jest jednym z podstawowych warunków pe³nego uczestnictwa w ¿yciu
spo³ecznym. W kontekœcie zatrudnienia powinna gwarantowaæ wynagrodzenie, byæ spo³ecznie
u¿yteczn¹ i jednoczeœnie organizowaæ czas jednostki. Pracê mo¿emy tak¿e rozpatrywaæ
w kontekœcie praw cz³owieka i obywatela oraz mo¿liwoœci pe³nego korzystania z tych praw.
Realizuj¹c ideê integracji spo³ecznej wobec osób zagro¿onych wykluczeniem uzyskanie
wykszta³cenia, kwalifikacji zawodowych i w efekcie zatrudnienia jest podstawowym
warunkiem jej spe³nienia. Tak wiêc odpowiedzi¹ na zaistnia³e problemy wspó³czesnych
spo³eczeñstw jest przygotowanie rozwi¹zañ aktywizuj¹cych, które minimalizuj¹
wykorzystywanie form pasywnych do tworzenia systemu wsparcia dla grup wykluczonych
spo³ecznie.
Ekonomia spo³eczna w kontekœcie aktywnej polityki spo³ecznej
Od kilku lat istniej¹ ju¿ niezbêdne regulacje prawne umo¿liwiaj¹ce prowadzenie
programów aktywizuj¹cych1, co daje mo¿liwoœæ wprowadzania elementów Aktywnej Polityki
Spo³ecznej (APS), szczególnie w zadaniach pomocy spo³ecznej. Dyskusja i wprowadzenie
koncepcji aktywnej polityki spo³ecznej (APS) w Polsce ma miejsce od pocz¹tku XXI wieku
i zosta³y ju¿ podjête próby jej upowszechnienia, a dziêki pracom legislacyjnym mo¿emy tak¿e
1
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo³ecznej, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004r. o po¿ytku publicznym i wolontariacie,
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
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potwierdziæ powolne wprowadzanie za³o¿eñ APS w praktykê rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych najczêœciej odnosz¹cych siê do grup wykluczonych spo³ecznie. Wszystkie
rozwi¹zania tworzone w obszarze APS opieraj¹ swoj¹ dynamikê na lokalnej samorz¹dnoœci
i potencjale spo³ecznoœci lokalnej, które wspólnie odbudowuj¹ sieæ samopomocow¹, pobudzaj¹
dialog obywatelski i wzmacniaj¹ wiêzi spo³eczne.
O podstawowych za³o¿eniach APS nale¿y mówiæ w kontekœcie celu, jaki zosta³ jej
wyznaczony, a jest nim bezpieczeñstwo socjalne2. Jednak zapewnienie bezpieczeñstwa
socjalnego nie jest tu postrzegane w kategoriach bezwarunkowych „… w koncepcji tej
dopuszcza siê ograniczenie bezpieczeñstwa w sytuacji, gdy korzystanie ze œwiadczeñ socjalnych
prowadzi do trwa³ej dezaktywizacji zawodowej lub marginalizacji spo³ecznej beneficjentów
generalnie zdolnych do samodzielnego utrzymania siê (lub mog¹cych tê zdolnoœæ
nabyæ/odzyskaæ). Oznacza to, ¿e do takich osób adresowane jest tzw. wsparcie warunkowane –
otrzymanie pomocy socjalnej (lub jej wielkoœæ) uzale¿nione zostaj¹ od uczestnictwa
beneficjentów w oferowanych programach aktywizuj¹cych”3.
Tak wiêc stworzenie bezpieczeñstwa socjalnego w ramach APS wymaga przyjêcia
kilku podstawowych za³o¿eñ. Jednym z nich jest ograniczenie skali „pasywnych” transferów
socjalnych poprzez wprowadzenie wsparcia warunkowanego w proponowanych programach
aktywizuj¹cych.
Kolejnym za³o¿eniem jest skoncentrowanie siê na zatrudnieniu lub odbudowaniu
zdolnoœci zatrudnieniowej jednostki i ostatnie za³o¿enie dotyczy wykorzystania potencja³u
instytucji niepublicznych do prowadzenia szeroko rozumianych programów aktywizuj¹cych.
W praktyce zastosowania idei APS w Polsce jest wykorzystanie doœwiadczeñ z obszaru
ekonomii spo³ecznej i jego podmiotów jako instrumentów aktywizuj¹cych, terapeutycznych,
a przede wszystkim daj¹cych szansê na stworzenie zabezpieczenia socjalnego przy
jednoczesnym integrowaniu jednostek ze spo³eczeñstwem. Pierwsza inicjatywa ustawodawcza
daj¹ca realn¹ mo¿liwoœæ walki z wykluczeniem spo³ecznym w ramach APS pojawi³a siê
w paŸdzierniku 2002 roku, kiedy to wp³yn¹³ do Sejmu projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
a w dalszej kolejnoœci projekt ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie.
Projekty tych ustaw podkreœla³y znaczenie organizacji pozarz¹dowych oraz roli zatrudnienia
i aktywizacji osób wykluczonych spo³ecznie z powodu d³ugotrwa³ego bezrobocia. Przyjêcie
w kolejnych latach proponowanych rozwi¹zañ pozwoli³y stworzyæ nowe podmioty ekonomii
spo³ecznej takie jak Centrum Integracji Spo³ecznej (CIS) i Kluby Integracji Spo³ecznej (KIS).
Idea ekonomii spo³ecznej. Podmioty ekonomii spo³ecznej
Pojêcie ekonomii spo³ecznej w swojej idei akcentuje cele spo³eczne w podejmowanych
dzia³aniach nad celami nastawionymi na zysk. W swoich za³o¿eniach ekonomia spo³eczna,
nazywana tak¿e gospodark¹ spo³eczn¹ promuje taki model dzia³añ, który przyczynia siê do
wzmacniania struktury spo³ecznej poprzez otwarcie siê na osoby, którym grozi marginalizacja
spo³eczna i zawodowa. Dodatkowym wzmocnieniem struktury spo³ecznej s¹ dzia³ania
nakierowane na tworzenie partnerstwa lokalnego zarówno z samorz¹dem, podmiotami
gospodarczymi, jak i spo³ecznymi, tak wiêc ekonomia spo³eczna wykorzystuj¹c narzêdzia
ekonomiczne realizuje cele spo³eczne.
2
Marek Rymsza i Tomasz KaŸmierczak korzystaj¹c z doœwiadczeñ przy realizacji projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu
ekonomii spo³ecznej – budujemy nowy Lisków” przygotowali seriê publikacji, w których zosta³y przedstawione kolejne etapy
wdra¿ania projektu poprzez aktywizacjê spo³ecznoœci lokalnej, uruchomienie inicjatyw z zakresu ekonomii spo³ecznej i tym
samym wprowadzenia szerszej koncepcji jak¹ jest aktywna polityka spo³eczna. Publikacje dostêpne s¹ w wersji elektronicznej na
stronie internetowej www.liskow.org.pl oraz Instytutu Spraw Publicznych www.isp.org.pl
3
Zob. Kazimierczak T, M. Rymsza (red.): W stronê aktywnej polityki spo³ecznej, ISP, Warszawa 2003.
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W istniej¹cych definicjach ekonomii spo³ecznej u¿ywa siê okreœleñ takich jak:
gospodarka solidarna, ekonomia solidarnoœci, gospodarka obywatelska lub jak ju¿ wspomniano
gospodarka spo³eczna. Wszystkie one podkreœlaj¹ wspólnotowy charakter przedsiêwziêæ
o charakterze non-profit i obejmuj¹ ca³y szereg inicjatyw spo³eczno ekonomicznych, które
mog¹ przybieraæ ró¿ne formy organizacyjne: spó³dzielnie, banki czasu, przedsiêbiorstwa
spo³eczne, banki ¿ywnoœci, organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i itd. Przedsiêwziêcia z obszaru ekonomii s¹ alternatyw¹ dla otwartego rynku pracy dla osób na
nim defaworyzowanych i jednoczeœnie stanowi¹ alternatywê dla transferów socjalnych daj¹c
pracê zamiast zasi³ku.
Podmioty ekonomii spo³ecznej spe³niaj¹ warunki jakimi charakteryzuj¹ siê podmioty
gospodarcze i spo³eczne. Wspóln¹ przes³ank¹ ujêæ definicyjnych jest stwierdzenie, i¿ ekonomia
spo³eczna radzi sobie z zaspokajaniem i wype³nianiem potrzeb, których nie mog¹ wype³niæ inne
sektory. Mimo zró¿nicowania form prawno-organizacyjnych mo¿na przyj¹æ katalog wspólnych
cech dla podmiotów ekonomii spo³ecznej, a mianowicie:
1. prymat celów indywidualnych i spo³ecznych nad kapita³em,
2. dobrowolne i otwarte cz³onkostwo,
3. demokratyczna kontrola sprawowana przez cz³onków (z wyj¹tkiem fundacji),
4. po³¹czenie interesów cz³onków, u¿ytkowników i interesu ogólnego,
5. rozwijanie i przyjmowanie wartoœci solidarnoœci i odpowiedzialnoœci,
6. autonomiczne zarz¹dzanie i niezale¿noœæ od w³adz pañstwowych,
7. podstawowe nadwy¿ki przeznaczane s¹ na sta³y rozwój celów i us³ug dla cz³onków lub
wspólnych zadañ4.
Wœród istniej¹cych obecnie podmiotów ekonomii spo³ecznej istnieje du¿a
ró¿norodnoœæ, a do najwa¿niejszych mo¿emy zaliczyæ:
a) Spó³dzielnie socjalne
Spó³dzielnia socjalna dzia³a na rzecz reintegracji spo³ecznej i zawodowej jej cz³onków
oraz ich œrodowiska lokalnego, mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i oœwiatow¹, dzia³alnoœæ
spo³ecznie u¿yteczn¹ w sferze zadañ publicznych zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 2003
roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie5.
Podstawy prawne powstania spó³dzielni socjalnych opieraj¹ siê na ustawie
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó³dzielniach socjalnych z póŸniejszymi zmianami. Spó³dzielnie
socjalne mog¹ za³o¿yæ osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy6, czyli osoby niezatrudnione i niewykonuj¹ce innej pracy
zarobkowej, zdolne i gotowe do podjêcia zatrudnienia. Punktem wyjœcia jest ustalenie przez
osoby zainteresowane wspólnego celu i pomys³u na dzia³anie spó³dzielni, a nastêpnie
przygotowanie niezbêdnych dokumentów do za³o¿enia spó³dzielni tj. uchwa³a o powstaniu
spó³dzielni, uchwa³a o ustaleniu statutu, uchwa³a o powo³aniu w³adz i rady nadzorczej
w sytuacji, gdy liczba cz³onków za³o¿ycieli liczy wiêcej ni¿ 15 osób. Kolejnym etapem jest
rejestracja Spó³dzielni socjalnej w Krajowym Rejestrze S¹dowym.
4

Zdzis³aw Gwiazda, Przemys³aw Rosiñski , Prawne aspekty dzia³ania spó³dzielni w Polsce W: Przedsiêbiorstwo spo³eczne
w rozwoju lokalnym, Zeszyty Gospodarki Spo³ecznej Tom 2 pod. red. E. Leœ, M, O³dak, Warszawa 2007.
5
Zob. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873,
z póŸn. zmianami).
6
Zob. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r. nr 99 poz.
1001 z póŸniejszymi zmianami).
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Tworzenie i prowadzenie spó³dzielni socjalnej posiada szereg mo¿liwoœci
wspieraj¹cych, s¹ nimi ró¿nego rodzaju ulgi i zwolnienia z op³at np. zwolnienie z op³at przy
rejestracji w KRS, zwolnienie z podatku dochodowego w danym roku, dofinansowanie
z Pañstwowego Funduszu Osób Niepe³nosprawnych, Funduszu Pracy, wsparcie w ramach
Programu Operacyjnego kapita³ Ludzki itd.
b) Centrum Integracji Spo³ecznej – (CIS)
Celem tworzenia Centrów Integracji Spo³ecznej jest reintegracja zawodowa
i spo³eczna uczestników Centrum. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce funkcjonowania
Centrum Integracji Spo³ecznej zostanie przedstawiona w dalszej czêœci tekstu.
c) Klub Integracji Spo³ecznej (KIS)
Jest to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich
rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejêtnoœci uczestnictwa w ¿yciu
spo³ecznoœci lokalnej, w powrocie do pe³nienia ról spo³ecznych oraz w podniesieniu
kwalifikacji zawodowych, jako wartoœci na rynku pracy. Jest to jednostka pomagaj¹ca
samoorganizowaæ siê ludziom w grupy, podejmowaæ wspólne inicjatywy i przedsiêwziêcia
w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzaj¹ce do tworzenia w³asnych miejsc pracy.
KIS zostaje powo³any przez jednostkê samorz¹du terytorialnego lub organizacjê pozarz¹dow¹.
Dzia³alnoœæ KIS reguluje ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
d) Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej (ZAZ) jest rozwi¹zaniem prawnym
wprowadzonym ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. ZAZ nie jest samodzieln¹ form¹ prawn¹ – jest
organizacyjnie i finansowo wydzielon¹ jednostk¹, która uzyskuje status zak³adu aktywnoœci
zawodowej. O utworzenie ZAZ-u ubiegaæ siê mog¹ jednostki i organizacje wymienione
w ustawie, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja spo³eczna i zawodowa osób
niepe³nosprawnych. ZAZ tworzy siê w celu zatrudniania osób niepe³nosprawnych
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci i okreœlonych w ustawie. W przypadku
osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, ZAZ odpowiada tak¿e za
przygotowanie ich do ¿ycia w otwartym œrodowisku. ZAZ mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Wymienione podmioty ekonomii spo³ecznej nie wyczerpuj¹ wszystkich
mo¿liwoœci, s¹ jednak najczêœciej funkcjonuj¹cymi obecnie formami w obszarze walki
z wykluczeniem spo³ecznym i prowadzeniem procesu reintegracji spo³ecznej.
Upowszechnienie aktywnej polityki spo³eczne w Polsce, a co za tym idzie stworzenie
podstaw do upowszechnienia podmiotów ekonomii spo³ecznej wymaga szeregu dzia³añ, które
musz¹ byæ podejmowane na wszystkich poziomach decyzyjnych. Jednym z najwa¿niejszych
jest przeorientowanie klientów pomocy spo³ecznej w kierunku us³ug daj¹cym im
samodzielnoœæ tj. aktywizacji zawodowej. Us³ugi aktywizuj¹ce powinny byæ oferowane przez
profesjonalne tzw. activation services sk³adaj¹ce siê z zintegrowanych s³u¿b spo³ecznych ze
s³u¿bami zatrudnienia. Oferowane us³ugi powinny byæ w pe³ni zindywidualizowane do
jednostki czy grupy, tak aby uwzglêdnia³y ich mo¿liwoœci i ograniczenia. Wszystkie dzia³ania
aktywizuj¹ce nale¿y upowszechniaæ w spo³ecznoœciach lokalnych i œrodowiskach spo³ecznych
potencjalnych beneficjentów, tak aby przygotowaæ spo³eczn¹ akceptacjê i zrozumienie dzia³añ
œrodowiska spo³ecznego. Jednym z wa¿niejszych dzia³añ jest tak¿e zaakcentowanie roli
organizacji pozarz¹dowych w œwiadczeniu szeroko rozumianych us³ug spo³ecznych, powinny
one jednak wspó³pracowaæ z administracj¹ publiczn¹ i wspólnie pozyskiwaæ œrodki publiczne
na realizacje zadañ. Elementami zamykaj¹cymi koncepcjê upowszechniania aktywnej polityki
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spo³ecznej s¹: podniesienie znaczenia konkurencyjnoœci w wyborze us³ugodawców
i najwa¿niejszy to po³¹czenie prawa do wsparcia socjalnego z obowi¹zkiem pracy7.
Jak bardzo spo³eczeñstwo polskie potrzebuje nowych rozwi¹zañ widzimy obserwuj¹c
niewydolny system pomocy spo³ecznej i s³u¿b zatrudnienia, powiêkszaj¹ce siê obszary
wykluczenia spo³ecznego, a z drugiej strony zmniejszaj¹ce siê mo¿liwoœci finansowania
socjalnych form wsparcia. Mo¿emy z pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e jeœli chcemy, aby spo³eczeñstwo
polskie XXI wieku mog³o funkcjonowaæ sprawnie, a obywatele cieszyæ z dobrze zarz¹dzanego
Pañstwa to w³aœnie nadesz³a chwila wprowadzenia odwa¿nych decyzji w praktykê, a wiêc
upowszechnienia aktywnej polityki spo³ecznej.

Leœ E., Od filantropii do pomocniczoœci – stadium porównawcze rozwoju i dzia³alnoœci
organizacji spo³ecznych, Warszawa 2000.
Leœ E., Zarys historii dobroczynnoœci i filantropii w Polsce, Warszawa 2001.
Mazur E., Dobroczynnoœæ w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999.
Niesporek A., Trzeci sektor w Polsce. Organizacje pozarz¹dowe w sektorze socjalnym.
W: Praca socjalna wobec wspó³czesnych problemów spo³ecznych. Pawlas-Czy¿ S. (red.),
Toruñ 2007.
Peter-Bombik K., Finansowo-prawne podstawy zatrudnienia. W: Nie tylko spo³ecznie.
Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarz¹dowych. Bogacz- Wojtanowska E.,
Rymsza M. (red.), Warszawa 2009.
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Klub integracji spo³ecznej jako podmiot zatrudnienia socjalnego
I Podstawowe pojêcia z zakresu zatrudnienia socjalnego
1. Zatrudnienie socjalne – to (...) zapewnianie:
a) bezdomnym realizuj¹cym indywidualny program wychodzenia z bezdomnoœci,
b) uzale¿nionym od alkoholu, po zakoñczeniu programu psychoterapii w zak³adzie
lecznictwa odwykowego,
c) uzale¿nionym od narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych, po zakoñczeniu
programu terapeutycznego w zak³adzie opieki zdrowotnej,
d) chorym psychicznie,
e) d³ugotrwale bezrobotnym,
f) zwalnianym z zak³adów karnych, maj¹cych trudnoœci w integracji ze œrodowiskiem,
g) uchodŸcom realizuj¹cym indywidualny program integracji,
h) osobom niepe³nosprawnym.
podlegaj¹cym wykluczeniu spo³ecznemu i którzy ze wzglêdu na swoj¹ sytuacjê ¿yciow¹ nie s¹
w stanie w³asnym staraniem zaspokoiæ swoich podstawowych potrzeb ¿yciowych i znajduj¹ siê
w sytuacji powoduj¹cej ubóstwo oraz uniemo¿liwiaj¹cej lub ograniczaj¹cej uczestnictwo
w ¿yciu zawodowym, spo³ecznym i rodzinnym, mo¿liwoœci uczestnictwa w zajêciach
prowadzonych przez centra integracji spo³ecznej, kluby integracji spo³ecznej i zatrudnienia
wspieranego8.
2. Klub integracji spo³ecznej - to jednostka organizacyjna, której zasadniczym celem jest
udzielenie indywidualnym osobom oraz cz³onkom ich rodzin pomocy w odbudowywaniu
i podtrzymywaniu umiejêtnoœci uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej, w powrocie do
pe³nienia ról spo³ecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji
zawodowych9.
3. Centrum Integracji Spo³ecznej – to jednostka realizuj¹ca reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹
przez nastêpuj¹ce us³ugi: kszta³cenie umiejêtnoœci pozwalaj¹cych na pe³nienie ról spo³ecznych
i osi¹ganie pozycji spo³ecznych dostêpnych osobom niepodlegaj¹cym wykluczeniu
spo³ecznemu; nabywanie umiejêtnoœci zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,
przekwalifikowanie lub podwy¿szanie kwalifikacji zawodowych; naukê planowania ¿ycia
i zaspokajania potrzeb w³asnym staraniem, zw³aszcza przez mo¿liwoœæ osi¹gniêcia w³asnych
dochodów przez zatrudnienie lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹; uczenie umiejêtnoœci racjonalnego
gospodarowania posiadanymi œrodkami pieniê¿nymi.
4. Kontrakt socjalny – to pisemna umowa zawarta z osob¹ ubiegaj¹c¹ siê o pomoc, okreœlaj¹ca
uprawnienia i zobowi¹zania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych dzia³añ
zmierzaj¹cych do przezwyciê¿enia trudnej sytuacji ¿yciowej osoby lub rodziny10.
5. Reintegracja spo³eczna - to dzia³ania, w tym równie¿ o charakterze samopomocowym,
maj¹ce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestnicz¹cej w zajêciach w centrum
integracji spo³ecznej, klubie integracji spo³ecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejêtnoœci
uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej i pe³nienia ról spo³ecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu11.

8. Art. 1 ust 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z póŸn. zm. ).
9. Andrzej Trzeciecki – Klubu Integracji Spo³ecznej -organizacja-kontakty wzorcowe przyk³ady „S³u¿ba Pracownicza”
nr 6/2005, str. 25.
10. Art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tj.: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póŸn. zm.).
11. Art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z póŸn. zm.).
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6. Reintegracja zawodowa - to dzia³ania maj¹ce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby
uczestnicz¹cej w zajêciach w centrum integracji spo³ecznej i klubie integracji spo³ecznej
zdolnoœci do samodzielnego œwiadczenia pracy na rynku pracy12.
7. Zatrudnienie wspierane - o udzielanie wsparcia o charakterze doradczym i finansowym
osobie, o której mowa w art.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w utrzymaniu aktywnoœci
zawodowej umo¿liwiaj¹cej podjêcie zatrudnienia, prac spo³ecznie u¿ytecznych w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za³o¿enie lub przyst¹pienie do
spó³dzielni socjalnej lub podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej;
8. Zatrudnienie tymczasowe – to praca w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
sta¿y, zatrudnienia wspieranego, wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych oraz
przygotowanie zawodowe doros³ych.
II Podstawy prawne, procedury i tryb tworzenia Klubów Integracji Spo³ecznej
Podstawa prawna do tworzenia klubów integracji spo³ecznej pojawi³a siê w polskim
systemie prawnym wraz z wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku
o zatrudnieniu socjalnym. Artyku³ 18 tej ustawy wskazuje podmioty, które mog¹ tworzyæ kluby.
Zgodnie z ustêpem pierwszym tego artyku³u mog¹ to byæ: gmina i organizacja pozarz¹dowa,
w rozumieniu przepisów ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie13
prowadz¹ce reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ dla osób którzy podlegaj¹ wykluczeniu
spo³ecznemu.
Na podstawie tego artyku³u mo¿na wskazaæ dwa podstawowe tryby tworzenia klubów.
Tryb samorz¹dowy w którym podmiotem prowadz¹cym KIS bêdzie gmina, a klub bêdzie jej
jednostk¹ organizacyjn¹ lub KIS bêdzie utworzony przez jednostkê organizacyjn¹ gminy typu
oœrodek pomocy spo³ecznej i nie bêdzie samoistnym bytem prawnym. Natomiast w drugim
trybie pozarz¹dowym instytucj¹ tworz¹c¹ i prowadz¹c¹ klub bêdzie organizacja pozarz¹dowa.
Mo¿na wskazaæ tak¿e dodatkowo dwa uzupe³niaj¹ce warianty tworzenia klubu tj. tryb oparty na
wspó³partnerstwie kilku podmiotów, a tak¿e polegaj¹cy na przekszta³ceniu ju¿ istniej¹cych
podmiotów jak Gminne Centrum Informacji lub Klub Pracy.
Tryby tworzenia Klubów Integracji Spo³ecznej

KIS tworzony przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego
KIS tworzony przez
organizacjê pozarz¹dow¹

KIS utworzony na bazie
istniej¹cego podmiotu
KIS oparty na
wspó³partnerskie

1. Tryb pierwszy – Samorz¹dowy Klub Integracji Spo³ecznej.
Podstaw¹ utworzenia przez gminê Klubu Integracji Spo³ecznej, oprócz wskazanego
powy¿ej art. 16 ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest art. 9 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym14 stanowi¹cy, i¿ w celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ
jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami
pozarz¹dowymi. Zgodnie z tym artyku³em KIS prowadzony przez gminê, mo¿e dzia³aæ jako
gminna jednostka organizacyjna. Musi byæ jednak zachowana procedura powo³ania takiej
12

. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z póŸn. zm. ).
. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr .96, poz.873, z póŸn. zm.).
14
. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tj: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,z póŸn. zm.).
13

13

jednostki. Powo³anie klubu w takim trybie jest porównywalne z utworzeniem szko³y gminnej,
gminnej biblioteki czy te¿ oœrodka pomocy spo³ecznej. Powo³anie jednostki nastêpuje uchwa³¹
Rady Gminy o powo³aniu nowej jednostki organizacyjnej gminy z okreœleniem jej osobowoœci
prawnej, zadañ i kompetencji oraz w³asnym bud¿etem. Wykonanie takiej uchwa³y Rada Gminy
powierza Wójtowi, który musi m.in. zatrudniæ kierownika jednostki – Klubu Integracji
Spo³ecznej. Nastêpnie Kierownik KIS powinien skompletowaæ kadrê klubu.
Ze wzglêdu na specyfikê prowadzonej dzia³alnoœci przez Klub, przepisy ustawy
o zatrudnieniu socjalnym oraz skomplikowany charakter powo³ywania wyodrêbnionych
jednostek organizacyjnych gminy, wydaje siê, ¿e tworz¹c samorz¹dowy klub integracji
spo³ecznej, najlepszym rozwi¹zaniem jest prowadzenie klubu przez istniej¹c¹ ju¿ jednostkê
organizacyjn¹ gminy, zajmuj¹c¹ siê pomoc¹ spo³eczn¹. Mo¿e to byæ dzienny dom pomocy, czy
najczêœciej spotykane rozwi¹zanie, oœrodek pomocy spo³ecznej.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej mo¿e prowadziæ KIS jako wyodrêbnion¹ czêœæ Dzia³u Pomocy
Œrodowiskowej, co mo¿e byæ uzasadnione zakresem obowi¹zków i kwalifikacjami
pracowników zatrudnionych w tym dziale lub utworzyæ now¹ komórkê o nazwie klub integracji
spo³ecznej. Takie rozwi¹zanie proceduralnie wydaje siê najlepsze, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce
przepisy prawa, które nie wymagaj¹ wyodrêbnienia KIS-u od organu prowadz¹cego, nie musi
mieæ tak¿e nadanego statusu jak w przypadku tworzonych wyodrêbnionych jednostek
organizacyjnych gminy.
Podstaw¹ utworzenie i prowadzenia Klubu przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej (OPS)
jest art 15 pkt 6 ustawy o pomocy spo³ecznej mówi¹cy, ¿e pomoc spo³eczna polega
w szczególnoœci na rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb15. Dlatego te¿ pierwszym krokiem przy tworzeniu Klubu w ramach
struktur oœrodka powinno byæ uzupe³nienie (oczywiœcie je¿eli jest taka potrzeba) statutu OPS
uchwa³¹ Rady Miejskiej wprowadzaj¹c¹ nowe zadanie dla OPS-u. Nastêpnie powinno nast¹piæ
uzupe³nienie zapisu regulaminu organizacyjnego poprzez zmianê struktury organizacyjnej
OPS, a na podstawie tak zmienionego regulaminu organizacyjnego powinien zostaæ
wyznaczony koordynator i zaanga¿owanie kadry klubu oraz zatwierdzony regulamin
organizacyjny, a tak¿e wydzielona w bud¿ecie pozycja dotycz¹cej kwoty na dzia³alnoœæ KIS.
Tak ukszta³towana struktura organizacyjna Klubu Integracji Spo³ecznej powoduje, ¿e
klub nie jest wyodrêbniony organizacyjnie od prowadz¹cej instytucji, czyli Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, nie posiada osobowoœci prawnej, nie ma nadanego statusu. Funkcjonuje na
podstawie regulaminu organizacyjnego nadanego zarz¹dzeniem Kierownika Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej a zarz¹dza nim powo³any przez Kierownika Koordynator Klubu.
Przyk³adowa struktura organizacyjna
Klubu Integracji Spo³ecznej
dzia³aj¹cego w oœrodku pomocy spo³ecznej
(OPS w Janowie Lubelskim, lata 2006 – 2007)
Kierownik OPS
Inne dzia³y, sekcje
i komórki organizacyjne

Komórka organizacyjna
Klub Integracji Spo³ecznej
Koordynator Klubu

2. Tryb drugi – Klub Integracji Spo³ecznej prowadzono przez organizacje pozarz¹dowe
Instytucj¹ tworz¹c¹ Klub Integracji Spo³ecznej mo¿e byæ tak¿e organizacja
pozarz¹dowa zajmuj¹ca siê statutowo reintegracj¹ spo³eczn¹ i zawodow¹ osób, wymienionych
w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Prowadzenie KIS-u bêdzie oznacza³o prowadzenie
jednej z form dzia³alnoœci statutowej organizacji. Podobnie jak w przypadku oœrodka pomocy
spo³ecznej, tworzenie klubu bêdzie nastêpowa³o etapowo. Pierwszym krokiem bêdzie, o ile
statut bêdzie tego wymaga³, jego zmiana oraz zg³oszenie zatwierdzonych zmian Krajowego
Rejestru S¹dowego. Kolejnym krokiem bêdzie uchwa³a o powo³aniu nowej struktury
organizacyjnej. W zale¿noœci od zapisów w statucie poszczególnych organizacji, bêdzie to
uchwa³a Walnego Zebrania (Zgromadzenia Ogólnego) Cz³onków organizacji lub Uchwa³a
Zarz¹du. Nastêpnie nast¹piæ powinno okreœlenie zasad funkcjonowania i wskazanie osób
odpowiedzialnych za dzia³anie klubu.
Przyk³adowa struktura organizacyjna
Klubu Integracji Spo³ecznej
prowadzonego przez organizacjê pozarz¹dow¹
Zarz¹d Stowarzyszenia
Kierownik (Koordynator) klubu

specjaliœci:

opiekunowie poszczególnych
grup, w tym grup
samopomocowych

specjalista finansowy
- ksiêgowy

osoby wspieraj¹ce,
w tym wolontariusze
sta¿yœci i osoby zatrudnione
w ramach prac spo³ecznie
u¿ytecznych (psu)

psycholog
pedagog
doradca zawodowy
prawnik
terapeuta ds. uzale¿nieñ

3. Tryb wspó³partnerski
W tym trybie Klub utworzony jest przez kilka podmiotów, dzia³aj¹cych w sferze
reintegracji spo³eczno-zawodowej. Podmioty te powinny zawrzeæ porozumienie partnerskie
dotycz¹ca utworzenia i prowadzenia KIS-u. W nim przejrzyœcie okreœliæ podzia³ ról miêdzy
partnerami oraz wskazaæ lidera partnerstwa, który bêdzie wystêpowa³ w imieniu ca³ego Klubu,
reprezentowa³ go na zewn¹trz, w szczególnoœci w kontaktach z lokalnymi w³adzami, czy
w kontaktach z Powiatowym Urzêdem Pracy przy okazji organizacji sta¿y, robót publicznych,
prac spo³ecznie u¿ytecznych, czy zatrudnienia wspieranego.

pedagog; psycholog prawnik; pracownik socjalny; doradca zawodowy; inni specjaliœci; wolontariusze
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Art 15 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tj.: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póŸn. zm.).
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4. Tryb polegaj¹cy na rozszerzeniu lub przekszta³ceniu podmiotu ju¿ dzia³aj¹cego
Klub Integracji Spo³ecznej mo¿e równie¿ zostaæ utworzony na bazie ju¿ istniej¹cego
podmiotu prowadzonego przez gminê lub organizacjê pozarz¹dow¹. Ten wariant tworzenia
KIS-u wymaga sporz¹dzenia planu przekszta³cenia dotychczasowej dzia³alnoœci podmiotu, ale
tak¿e formu³y prawno-organizacyjnej.
Bez wzglêdu na podmiot za³o¿ycielski Klub Integracji Spo³ecznej, realizuj¹cy program
reintegracji spo³ecznej i zawodowej powinien, a nawet w wielu przypadkach musi
wspó³pracowaæ z lokalnymi instytucjami i organizacjami w zakresie swojej dzia³alnoœci
ustawowej. G³ównymi partnerami KIS w dzia³alnoœci na rzecz osób zagro¿onych
wykluczeniem i marginalizacj¹ spo³eczna s¹ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej (w sytuacji gdy sam
nie jest organem prowadz¹cym Klub) oraz Powiatowy Urz¹d Pracy:
1. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej mo¿na by nawet nazwaæ partnerem ustawowym Klubu,
gdy¿ zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym warunkiem uczestnictwa w klubie
integracji spo³ecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, zgodnie z przepisami ustawy
o pomocy spo³ecznej. Poza tym jest te¿ oczywiœcie najlepszym miejscem, aby poprzez
pracowników socjalnych, rekrutowaæ uczestników KIS. Pracownicy socjalni ponadto
przeprowadzaj¹ wywiady œrodowiskowe u osób wyra¿aj¹cych zainteresowanie skierowaniem
do Klubu.
2. Powiatowy Urz¹d Pracy powinien informowaæ osoby zarejestrowane jako bezrobotne
o mo¿liwoœci realizacji przez nie programu reintegracji spo³eczno-zawodowej. Ponadto mo¿e
wspieraæ Klub, w realizacji programów aktywnej integracji, swoj¹ doœwiadczon¹ kadr¹,
w szczególnoœci wspó³prac¹ z KIS doradców zawodowych i poœredników pracy. Mo¿e tak¿e
informowaæ o posiadanych ofertach pracy, a tak¿e organizowaæ i finansowaæ miejsca pracy
tymczasowej dla uczestników Klubu w formie robót publicznych, prac interwencyjnych, sta¿y,
zatrudnienia wspieranego, przygotowania zawodowego doros³ych oraz prac spo³ecznie
u¿ytecznych.
Bez tych dwóch podstawowych partnerów wydaje siê niemo¿liwe prawid³owe
funkcjonowanie ¿adnego Klubu Integracji Spo³ecznej. Poza nimi KIS powinien tak¿e
wspó³pracowaæ z Poradni¹ Leczenia Uzale¿nieñ, w zakresie reintegracji spo³eczno-zawodowej
osób uzale¿nionych od alkoholu, a tak¿e uzale¿nionych od narkotyków lub innych œrodków
odurzaj¹cych. Mo¿e tak¿e wspó³pracowaæ z Centrum Integracji Spo³ecznej, organizacjami
pozarz¹dowymi, czy placówkami oœwiatowymi dla doros³ych w zakresie realizacji programów
reintegracji spo³ecznej i zawodowej, w tym organizacji szkoleñ i warsztatów.
Podsumowuj¹c, na podstawie aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych,
najlepszym rozwi¹zanie organizacyjnym jest powo³anie Klubu Integracji Spo³ecznej
w strukturze Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Przede wszystkim upraszcza to pozyskiwanie
œrodków na jego dzia³alnoœæ (³atwiejszy dostêp do œrodków pochodz¹cych z gminy),
minimalizuje koszty organizacyjne powstania i funkcjonowania KIS-u. Jednak¿e decyduj¹ce
znaczenie bêdzie mia³a postawa kadry OPS-u, jej œwiadomoœci potrzeby zmian sposobu pracy
w oœrodku pomocy spo³ecznej, a tak¿e zmiany podejœcia do pracy socjalnej i ogólnie polityki
spo³ecznej. Czy pracownicy socjalni bêd¹ chcieli, poprzez dzia³alnoœæ KIS-u, realizowaæ
aktywne formy zapobiegania wykluczeniu spo³ecznemu, czy funkcjonowanie klubu bêdzie dla
nich tylko kolejnym dodatkowym obowi¹zkiem?
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Pewnym ograniczeniem dla klubu prowadzonego przez samorz¹d jest tylko obszar jego
dzia³ania, tzn. KIS prowadzony przez OPS z danej gminy, swoj¹ dzia³alnoœæ te¿ mo¿e
prowadziæ wy³¹cznie na terenie tej gminy. W przypadku KIS-u „pozarz¹dowego” to Organ
prowadz¹cy, zgodnie z obszarem dzia³ania organizacji, okreœlonym w statucie, wskazuje teren
dzia³ania Klubu Integracji Spo³ecznej. Mo¿e on wykraczaæ poza teren jednej gminy,
obejmowaæ ca³y powiat, nawet gminy z kilku powiatów. Jest to jednym z bardzo wa¿nych
czynników uniezale¿niaj¹cych od okreœlonych w³adz samorz¹dowych.
III Dzia³alnoœæ Klubu Integracji Spo³ecznej
1. Uczestnicy Klubu Integracji Spo³ecznej
Uczestnikami zajêæ w Klubie Integracji Spo³ecznej mog¹ byæ osoby, które podlegaj¹
wykluczeniu spo³ecznemu i ze wzglêdu na swoj¹ sytuacjê ¿yciow¹ nie s¹ w stanie w³asnym
staraniem zaspokoiæ swoich podstawowych potrzeb ¿yciowych i znajduj¹ siê w sytuacji
powoduj¹cej ubóstwo oraz uniemo¿liwiaj¹cej lub ograniczaj¹cej uczestnictwo w ¿yciu
zawodowym, spo³ecznym i rodzinnym, w szczególnoœci mog¹ to byæ:
a) bezdomni realizuj¹cych indywidualny program wychodzenia z bezdomnoœci,
b) uzale¿nieni od alkoholu, po zakoñczeniu programu psychoterapii w zak³adzie
lecznictwa odwykowego,
c) uzale¿nieni od narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych, po zakoñczeniu
programu terapeutycznego w zak³adzie opieki zdrowotnej,
d) chorzy psychicznie,
e) d³ugotrwale bezrobotni,
f) zwalniani z zak³adów karnych, maj¹cych trudnoœci w integracji ze œrodowiskiem,
g) uchodŸcy realizuj¹cy indywidualny program integracji,
h) osoby niepe³nosprawne.
Katalog grup kwalifikuj¹cych siê do uczestnictwa w KIS nie jest enumeratywny i mo¿e
zostaæ rozszerzony tak¿e o inne osoby, w zale¿noœci od potrzeb, wynikaj¹cych z rozeznania
danego œrodowiska lokalnego.
Uczestnikami KIS nie mog¹ byæ jedynie osoby, które maj¹ prawo do:
a) zasi³ku dla bezrobotnych;
b) zasi³ku przedemerytalnego;
c) œwiadczenia przedemerytalnego;
d) renty strukturalnej;
e) renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy;
f) emerytury;
g) nauczycielskiego œwiadczenia kompensacyjnego.
2. Skierowanie do KIS
Udzia³ w zajêciach prowadzonych przez Klub jest dobrowolny, a okres uczestnictwa
w klubie powinien byæ ustalany indywidualnie z ka¿dym z uczestników. Uczestnictwo
w zajêciach organizowanych przez Klub odbywa siê na podstawie w³asnego wniosku osoby
zainteresowanej lub wniosku jej przedstawiciela ustawowego oraz na podstawie zg³oszenia
pracownika socjalnego. Jednak¿e w ka¿dym przypadku warunkiem uczestnictwa w Klubie
Integracji Spo³ecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, zawartego na podstawie ustawy
o pomocy spo³ecznej.
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Wprowadzenie tego przepisu nowelizacj¹ ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia
15 czerwca 2007 r. spowodowane by³o chêci¹ powi¹zania uczestnictwa w KIS z kontraktem
socjalnym, co mia³o zintegrowaæ pomoc klubu z dzia³aniami Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
czyni¹c j¹ bardziej kompleksow¹ i ukierunkowan¹. Sam fakt podpisania i realizacji kontraktu
mia³o zdyscyplinowaæ osobê skierowan¹ do aktywnego uczestnictwa w zajêciach, gdy¿
odmowa realizacji kontraktu mo¿e stanowiæ powód odmowy lub odebrania wczeœniej
przyznanych œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej. Powi¹zanie to jest bardzo potrzebnym
i skutecznym instrumentem w realizacji dzia³añ z zakresu reintegracji spo³eczno-zawodowej,
szczególnie dla Klubów prowadzonych przez samorz¹d terytorialny. Jednak¿e ma te¿ pewien
minus w przypadku KIS-ów prowadzonych przez organizacje pozarz¹dowe. Taki zapis de facto
uzale¿nia funkcjonowanie tak prowadzonego klubu integracji spo³ecznej od oœrodka pomocy
spo³ecznej. Realizacja wszelkich dzia³añ przez te jednostki musi byæ uzgadniania z lokalnym
samorz¹dem terytorialnym. Szczególnie ma to wielkie znaczenie w sytuacji, gdy organizacje
pozarz¹dowe prowadz¹ce kluby nie s¹ ju¿ skazane na uzyskiwanie œrodków na prowadzenie
dzia³añ z zakresu reintegracji spo³eczno-zawodowej od w³adz samorz¹dowych, ale mog¹
pozyskiwaæ œrodki europejskie. Przepis ten mo¿e byæ sporym utrudnieniem, g³ównie dla
organizacji pozarz¹dowych prowadz¹cych Kluby Integracji Spo³ecznej w ma³ych
miejscowoœciach lub gminach wiejskich, gdzie œwiadomoœæ potrzeby podejmowania
aktywnych form zapobiegania wykluczeniu spo³ecznemu nie jest jeszcze wszêdzie, nawet
wœród pracowników socjalnych, wysoka. Nie ma powszechnego zrozumienia, ¿e istnieje
potrzeba zmian pracy w oœrodku pomocy spo³ecznej, a tak¿e zmiany podejœcia do pracy
socjalnej i ogólnie polityki spo³ecznej. Pracownicy s³u¿b spo³ecznych przyzwyczajeni latami
tylko do rozdawnictwa pieniêdzy i wype³niania druków czy formularzy nie zawsze potrafi¹
zrozumieæ, ¿e pozostawienie osób nale¿¹cych do grup szczególnego ryzyka samym sobie,
przyczyni siê do ich dalszej marginalizacji, co w efekcie mo¿e doprowadziæ do spo³ecznego
wykluczenia. Funkcjonowanie KIS-u oznacza dla nich dodatkow¹ pracê, wype³nianie ankiet,
zawieranie kontraktów socjalnych, monitorowanie uczestnictwa w zajêciach KIS, nie widz¹
sensu i potrzeby takich dzia³añ, a wrêcz nieraz zniechêcaj¹ potencjalnych Klubowiczów do
uczestnictwa w zajêciach KIS.
Przepis ten ma jednak tak¿e swoj¹ drug¹ pozytywn¹ stronê, w stosunku do klubów
integracji spo³ecznych prowadzonych przez organizacje pozarz¹dowe. Koniecznoœæ
zawierania kontraktów przez pracowników socjalnych jako warunek uczestnictwa w KIS
powoduje, ze kluby te nie pozostaj¹ poza wszelk¹ kontrol¹, a realizowany przez nich program
reintegracji spo³eczno-zawodowej, choæ czêœciowo musi byæ uzgadniany z oœrodkami pomocy
spo³ecznej, w du¿ej czêœci maj¹cym wykwalifikowan¹ i bardzo kompetentn¹ kadrê.
2. Dzia³ania podejmowane w Klubie Integracji Spo³ecznej
Osoby i rodziny dotkniête problemem bezrobocia nale¿¹ do grup szczególnego ryzyka
i pozostawienie ich samym sobie przyczyni siê do ich dalszej marginalizacji co w efekcie mo¿e
doprowadziæ do spo³ecznego wykluczenia. Klub powinien prowadziæ kompleksowe dzia³ania
o charakterze spo³ecznym i zawodowym skierowanych do grup szczególnego ryzyka.
W Klubie Integracji Spo³ecznej powinna byæ przewidziana praca zarówno z jednostk¹
jak i z grup¹. Indywidualna praca umo¿liwia bezpoœrednie oddzia³ywanie na jednostkê, pomoc
w rozwi¹zywaniu indywidualnych problemów, monitoring postêpów. Praca z grup¹ powoduje,
i¿ poziom motywacji grupy wp³ywa na motywacjê jej cz³onków i ich aktywnoœæ, wspólny
sukces i wynik dzia³ania dodatkowo mobilizuje do okreœlania coraz trudniejszych celów
i rozwoju.
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Profil wsparcia powinien wynikaæ z oceny sytuacji osób zagro¿onych wykluczeniem
i ich rodzin na rynku pracy, dokonanej na podstawie wczeœniejszych doœwiadczeñ kadry KIS-u
wyniesionych z pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi. Walorem zaproponowanych rozwi¹zañ
powinno byæ indywidualne podejœcie do jednostki oraz systematyczne oddzia³ywanie na ni¹
dziêki kompleksowym dzia³aniom buduj¹cym motywacjê, utrwalaj¹cym po¿¹dane nawyki.
Tylko takie dzia³ania mog¹ spowodowaæ d³ugofalow¹ zmianê postaw i nastawieñ jednostek
nimi objêtych.
Program realizowany w Klubie powinien zak³adaæ eliminacjê najwa¿niejszych barier
w integracji spo³eczno-zawodowej osób d³ugotrwale pozostaj¹cych bez pracy, o niskich
i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zagro¿onych wykluczeniem zawodowym
i spo³ecznym, Bariery, na które napotykaj¹ osoby uczestnicz¹ce w zajêciach KIS mo¿na
podzieliæ na: psychologiczne, kwalifikacyjne, spo³eczne i instytucjonalne.
1. Psychologiczne to nieznajomoœæ swoich mocnych i s³abych stron, brak wiary w swoje
mo¿liwoœci, niskie poczucie wartoœci, niska samoocena, niezaradnoœæ ¿yciowa, nieumiejêtnoœæ
rozwi¹zywania problemów, prawid³owego wyra¿ania emocji, zdefiniowania swojej roli
w ¿yciu i spo³eczeñstwie, niska kultura osobista, lêk przed œwiatem, nauk¹ i szkoleniem siê.
2. Kwalifikacyjne przejawiaj¹ siê brakiem konkretnego wykszta³cenia i biernoœæ zawodowa
spowodowana opisanymi ww. barierami psychologicznymi oraz zbyt d³ugim okresem
pozostawania bez pracy.
3. Spo³eczne rozumiane jako nieumiejêtnoœæ wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania oraz negatywne
wzorce spo³eczne wyniesione z domu i œrodowiska, w którym ¿yj¹, pozostawanie w grupie
nieuznawanej spo³ecznie i z góry ocenianej jako mniej wartoœciowa i nieprzydatna zawodowo i
spo³ecznie.
4. Natomiast instytucjonalne to brak wsparcia ze strony instytucji do niego powo³anych,
spowodowany z³¹ polityk¹ instytucjonaln¹ ukierunkowan¹ na pomoc doraŸn¹ (wyp³ata
zasi³ków i pomoc rzeczowa nie zaœ kompleksowe dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany postawy),
powoduj¹c¹ dalsz¹ patologiê w postaci utrwalania postawy roszczeniowej.
Program klubu powinien zak³adaæ konkretne, kompleksowe dzia³ania stanowi¹ce
innowacyjne propozycje w dzia³alnoœci instytucjonalnej. Jego celem powinna byæ eliminacja
w/w. barier u osób objêtych dzia³aniem klubu, a za ich poœrednictwem w ich rodzinach i
œrodowisku. Na bazie dzia³añ podejmowanych w KIS, poprzez ró¿nego rodzaju metody
zmierzaj¹ce do kompleksowego oddzia³ywania na klubowiczów, zarówno w zakresie wiedzy,
umiejêtnoœci, jak i postawy, powinien zostaæ stworzony szerszy i komplementarny program,
skutecznie rozwi¹zuj¹cy problemy osób objêtych problemem. Dziêki niemu mo¿liwe bêdzie
budowanie motywacji, usamodzielnienie, aktywizacja spo³eczna i zawodowa, nauka
zaradnoœci, kszta³cenie spo³ecznie po¿¹danych nawyków i umiejêtnoœci, podnoszenie
kwalifikacji, otwarcie na nowe mo¿liwoœci.
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym w klubach
integracji spo³ecznej mo¿na organizowaæ w szczególnoœci:
a) dzia³ania maj¹ce na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas okreœlony lub na czas
wykonania okreœlonej pracy, w pe³nym lub niepe³nym wymiarze czasu pracy
u pracodawców, wykonywania us³ug na podstawie umów cywilnoprawnych oraz
przygotowanie do podjêcia zatrudnienia lub podjêcia dzia³alnoœci w formie spó³dzielni
socjalnej;
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b) prace spo³ecznie u¿yteczne;
c) roboty publiczne;
d) poradnictwo prawne;
e) dzia³alnoœæ samopomocow¹ w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych
i socjalnych;
f) sta¿e, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
Katalog dzia³añ podejmowanych przez Klub, analogicznie, jak grup kwalifikuj¹cych
siê do uczestnictwa w KIS, nie jest enumeratywny i mo¿e, a nawet powinien zostaæ rozszerzony
przez prowadz¹cych.

mgr Pawe³ Wiœniewski
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS
Klub integracji spo³ecznej w Janowie Lubelskim
Klub integracji spo³ecznej w Janowie Lubelskim, dzia³aj¹ w ramach Centrum Aktywnoœci
Spo³ecznej, prowadzonego przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”.
1. Historia powstania klubu
Klub Integracji Spo³ecznej w Janowie Lubelskim powsta³ w czerwcu 2006 roku,
w wyniku uzyskania dotacji przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w konkursie „Wzmocnienie roli
Klubów Integracji Spo³ecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdzia³ania
wykluczeniu spo³ecznemu” w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
„Aktywne Formy Przeciwdzia³ania Wykluczeniu Spo³ecznemu”. Partnerami Oœrodka
w utworzeniu i prowadzeniu KIS by³y: Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie, który
wspó³pracowa³ przy rekrutacji Klubowiczów, organizowa³ ofertê szkoleñ zawodowych, by³
odpowiedzialny za zorganizowanie i sfinansowanie zatrudnienia subsydiowanego dla
beneficjentów projektu, Poradnia Leczenia Uzale¿nieñ w Janowie Lubelskim
wspó³odpowiedzialna tak¿e za proces rekrutacji do projektu oraz prowadz¹ca nadzór
merytoryczny nad programem zajêæ terapeutycznych, a tak¿e Janowskie Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy „Humanus” wspomagaj¹ce partnerów z projektu przede wszystkim prac¹
wolontariack¹ swoich cz³onków.
Natomiast od 2008 roku KIS prowadzony jest samodzielnie przez Janowskie Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy „Humanus”.
W ramach dzia³alnoœci Klubu prowadzone s¹ zajêcia grupowe z terapeut¹
i psychologiem oraz organizowane pod kierunkiem pedagoga spotkania grup
samopomocowych. Klubowicze mog¹ ponadto skorzystaæ z porad prawnika, pedagoga
i psychologa. Prowadzone jest tak¿e doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne.

Dla uczestników Klubu, dziêki wspó³pracy z PUP w Janowie Lubelskim,
przygotowywane s¹ oferty szkoleñ zawodowych oraz prowadzone poradnictwo z zakresu
informacji zawodowej. Dodatkowo ka¿dy Klubowicz mo¿e tak¿e skorzystaæ z bezp³atnego
dostêpu do internetu. Klub dla osób uczestnicz¹cych w zajêciach lub korzystaj¹cych
z indywidualnych porad zapewnia opiekê dzieciom, których rodzice uczêszczaj¹ do Klubu.
Opieka sprawowana jest przez Œwietlicê Œrodowiskow¹ “Stokrotka”. Ponadto dla dzieci
Klubowiczów organizowane s¹ w okresie letnim wycieczki oraz wyjazdy na kolonie,
a w okresie zimowym ferie w formie stacjonarnej. Organizowane s¹ tak¿e pikniki dla ca³ych
rodzin osób uczêszczaj¹cych do Klubu oraz spotkania z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Wielkanocy.
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W dniu 18 czerwca 2012, po przeprowadzeniu przez oœrodki pomocy spo³ecznej procedury
wy³onienia kis-u w trybie konkursu realizowanego w ramach ustawy o po¿ytku publicznym
i wolontariacie, a tak¿e na podstawie Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
i Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, w zakresie wspó³pracy oœrodków pomocy
spo³ecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z Klubami Integracji Spo³ecznej w ramach
realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki – Dzia³anie 7.1,
zosta³y zawarte umowy o wspó³pracy reguluj¹ce zasady kierowania do Klubu Integracji
Spo³ecznej w Janowie Lubelskim przez cztery ops-y z terenu powiatu janowskiego, tj.:

Dla Klubowiczów zosta³a uruchomiona tak¿e specjalna infolinia, dziêki której mogli
utrzymywaæ bezpoœredni kontakt z pracownikami Stowarzyszenia i uzyskaæ ich pomoc
w nag³ych wypadkach. Dziêki wspó³pracy stowarzyszenia ze Zwi¹zkiem Stowarzyszeñ,
Lubelskim Bankiem ¯ywnoœci z Lublina oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej uczestnicy
Klubu byli tak¿e objêci pomoc¹ ¿ywnoœciow¹.
Od stycznia 2009 roku KIS dzia³a ju¿ jako czêœæ du¿ej jednostki organizacyjnej
Stowarzyszenia - Centrum Aktywnoœci Spo³ecznej w Janowie Lubelskim. W sk³ad centrum
wesz³y oprócz Klubu Integracji Spo³ecznej, wspomniane wczeœniej Œwietlice Œrodowiskowe
„Stokrotka”, Zimowy Punkt Konsultacyjny dla Osób bezdomnych i Zagro¿onych
Bezdomnoœci¹ oraz Punkt Konsultacyjny dla Rodzin, Ko³o Wolontariatu i Oœrodek Wsparcia
Ekonomii Spo³ecznej. Z ma³ego klubu pomagaj¹cego osobom bezrobotnym powsta³o Centrum,
które œwiadczy w szerokim zakresie us³ugi wspomagaj¹ce dla osób potrzebuj¹cych, a nawet
innych organizacji i instytucji.
Dzia³alnoœæ Klubu Integracji Spo³ecznej by³a wielokrotnie nagradzana w 2008 roku i 2011 Klub
i jego przedstawiciele byli wyró¿nieni z zakresu dobrych praktyk przez Departament Pomocy
i Integracji Spo³ecznej MPiPS. W 2010 przedstawiciele Klubu odbierali wyró¿nienie
przyznane, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przez Pani¹ Minister Jolantê Fedak oraz
Marsza³ka Województwa Lubelskiego i Wojewodê Lubelskiego.
2. Nowy etap dzia³alnoœci KIS w Janowie Lubelskim
Obecnie nowym etapem dzia³alnoœci KIS jest realizacja od 2010 roku projektów
systemowych oœrodków pomocy spo³ecznej. Od stycznia 2010 roku do KIS w Janowie
Lubelskim, oœrodki pomocy spo³ecznej z czterech okolicznych gmin powiatu janowskiego,
realizuj¹ce projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet
VII Promocja Integracji Spo³ecznej, Dzia³anie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddzia³anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki
pomocy spo³ecznej, kieruj¹ osoby realizuj¹ce kontrakt socjalny. Klub, dla osób skierowanych
z tych¿e oœrodków organizuje (szczegó³owy plan pracy KIS w 2012 zamieszczony jest aneksie
publikacji) w ramach integracji spo³ecznej warsztaty integracyjne, trening umiejêtnoœci
i kompetencji spo³ecznych oraz spotkanie pod tytu³em „Nowa ja” -czyli zajêcia z elementami
wiza¿u i stylizacji. Natomiast reintegracja zawodowa obejmowaæ bêdzie doradztwo zawodowe
(indywidualne i grupowe) oraz szkolenia uzupe³niaj¹ce: „ABC obs³ugi komputera”,
„Ekonomia spo³eczna Twoj¹ Szans¹”. Uczestnicy KIS zostan¹ objêci poradnictwem
specjalistycznym prawnym i psychologiczno/pedagogicznym (rodzinnym). Podczas
warsztatów grupowych zapewniona jest tak¿e opieka nad dzieæmi osób uczestnicz¹cych
w zajêciach.
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ü
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Batorzu realizuj¹cy projekt: „Program aktywnej
integracji Gminy Batorz - Twoja szansa” – który skierowa³ 10 osób;
ü
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Godziszowie realizuj¹cy projekt: „Wspieranie
integracji spo³ecznej i zawodowej na terenie Gminy Godziszów” – skierowa³ 19 osób;
ü
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Potoku Wielkim realizuj¹cy projekt: „Czas na
aktywnoœæ w Gminie Potok Wielki” – skierowa³ 17 osób;
ü
oraz Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Chrzanów, realizuj¹cy projekt: „Aktywna
integracja na terenie Gminy Chrzanów” – skierowa³ 6 osób.

W wyniku tak przeprowadzonej rekrutacji do Klubu Integracji Spo³ecznej w Janowie
Lubelskim zosta³o ³¹cznie skierowanych 52 osób, na okres od 18.06.2012 do 19.12.2012.
Grupa ta, zgodnie z zawartymi umowami, zosta³a podzielona na trzy czêœci:
a) Grupa z Potoka Wielkiego licz¹ca 17 osób;
b) Grupa 19 osobowa powsta³a z osób skierowanych z Godziszowa;
c) Grupa 16 osobowa powsta³a z po³¹czenia osób skierowanych przez OPS z Batorza
i Chrzanowa.
Dzia³ania Klubu Integracji Spo³ecznej w 2012 roku
Warsztaty integracyjne – zajêcia grupowe 8 godzin
Celem tych zajêæ jest lepsze poznanie samego siebie, w³asnych reakcji i zachowañ
w relacjach z innymi ludŸmi, ³atwiejsze nawi¹zywanie kontaktów, doskonalenie i poprawa
relacji interpersonalnych w rodzinie, grupie szkoleniowej oraz œrodowisku lokalnym;
wzmocnienie wiary w siebie i swoje mo¿liwoœci, wzrost poczucia wartoœci, poznawanie swoich
s³abych i mocnych stron (zasobów) i umiejêtnoœæ wykorzystania ich w ¿yciu, æwiczone bêd¹
umiejêtnoœci podejmowania œwiadomych decyzji spo³ecznych. Spotkania te maj¹ równie¿ na
celu utrzymanie dobrego klimatu zabawy i relaksu w celu integracji grupy i zbudowania
zaufania i poczucia bezpieczeñstwa.
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Akademia motywacji – zajêcia grupowe 24 godzin

Spotkanie Integracyjne Klubu Integracji Spo³ecznej – sierpieñ 2012

Celem zajêæ jest wzbudzanie i podnoszenie motywacji uczestników do dzia³añ i podejmowania
nowych wyzwañ. Realizacja zajêæ s³u¿¹cych poznaniu i integrowaniu cz³onków grupy, nauka
wspó³dzia³ania. Wykorzystanie ró¿nych technik w celu wprowadzenia dobrego nastroju
i ¿yczliwej atmosfery w grupie. Rozwijanie empatii, æwiczenie komunikacji z twórczym
myœleniem – maj¹ zapewniæ poczucie bezpieczeñstwa i to¿samoœci z grup¹.

Doradztwo zawodowe – 16 godzin warsztatów grupowych oraz 2 godziny doradztwa
indywidualnego na ka¿d¹ osobê.
Na proces doradczy sk³ada³a siê:
a) analiza zasobów w³asnych uczestników pod k¹tem mocnych i s³abych stron oraz szans
i zagro¿eñ;
b) okreœlenie potencja³u oraz predyspozycji zawodowych uczestników;
c) analiza rynku pracy (odniesienie w³asnych zasobów zawodowych do struktury
zapotrzebowania na pracê);
d) opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego dla ka¿dego
z uczestników z uwzglêdnieniem proponowanych zestawów szkoleñ

Ekonomia spo³eczna Twoj¹ Szans¹” – zajêcia grupowe 24 godzin
Zajêcia treningowo-warsztatowe w obszarze tworzenia podmiotów ekonomii spo³ecznej,
w tym spó³dzielni socjalnych oraz samozatrudnienia i gospodarowania posiadanymi œrodkami
finansowymi przez osoby zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym.

Indywidualna rozmowa doradcza mia³a na celu podsumowanie osi¹gniêæ i postêpów
uczestników, jak równie¿ – w zale¿noœci od indywidualnych potrzeb – zaplanowanie dalszych
dzia³añ w kierunku realizacji celów zawodowych (Indywidualne Plany Rozwoju
Zawodowego)
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„ABC obs³ugi komputera” - zajêcia grupowe 24 godziny
Szkolenie z zakresu obs³ugi komputera z wykorzystaniem internetu (ze szczególnym
uwzglêdnieniem nabycie umiejêtnoœci poszukiwania ofert pracy w internecie, pos³ugiwania siê
poczt¹ e-mailow¹, korzystania z portali spo³ecznoœciowych i aukcyjnych (sprzeda¿
w³asnorêcznie wykonanych wyrobów).

mgr Micha³ Wójcik
Instytut Socjologii UMCS
Reintegracja spo³eczna i zawodowa – empiryczna ocena skutecznoœci i u¿ytecznoœci projektów
JNSP „Humanus” w Janowie Lubelskim w 2012 roku
Wstêp

Zarz¹dzanie w³asnym wizerunkiem „Nowa ja”- zajêcia grupowe 8 godzin
Zmiana w³asnego wizerunku jako jednego ze znacz¹cych aspektów wp³ywaj¹cych na poczucie
w³asnej wartoœci, w tym higiena osobista (us³ugi wiza¿ysty i stylisty itp.). Jêzyk cia³a – sposób
komunikowania siê bez mówienia i pisania. Nauka kreowania w³asnego wizerunku
w szczególnoœci w kontaktach w miejscu pracy, w tym z pracodawc¹.

W 2012 roku Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie
Lubelskim przeprowadzi³o, z wykorzystaniem swojego Klubu Integracji Spo³ecznej (w skrócie
KIS), cztery projekty o nazwach: „Reintegracja spo³eczno-zawodowa osób zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów
socjalnych, osób do Klubu Integracji Spo³ecznej”. Zawarto umowy o wspó³pracy z oœrodkami
pomocy spo³ecznej z terenu powiatu janowskiego, tj.: OPS w Batorzu - który skierowa³ do
Klubu Integracji Spo³ecznej w Janowie Lubelskim 10 osób; OPS w Godziszowie - skierowa³
19 osób; OPS w Potoku Wielkim - skierowa³ 17 osób oraz GOPS Chrzanów, który skierowa³
6 osób. KIS, dla osób skierowanych z tych oœrodków przeprowadzi³ w ramach reintegracji
spo³ecznej warsztaty integracyjne, trening umiejêtnoœci i kompetencji spo³ecznych, oraz
spotkanie pod tytu³em „Nowa ja" -czyli zajêcia z elementami wiza¿u i stylizacji. W ramach
reintegracji zawodowej obejmowa³ doradztwo zawodowe oraz szkolenia uzupe³niaj¹ce: „ABC
obs³ugi komputera" i „Ekonomia spo³eczna Twoj¹ Szans¹". Uczestnicy byli te¿ objêci
poradnictwem specjalistycznym prawnym i psychologiczno/pedagogicznym (rodzinnym).
Podczas warsztatów grupowych zapewniona by³a tak¿e opieka nad dzieæmi osób
uczestnicz¹cych w zajêciach.
Oprócz standardowych badañ ewaluacyjnych, organizatorzy zdecydowali
o powierzeniu pracownikom Instytutu Socjologii UMCS, przeprowadzenia dodatkowych,
pog³êbionych badañ skutecznoœci i u¿ytecznoœci swoich inicjatyw. Umo¿liwi³o to obiektywn¹
ocenê z „perspektywy zewnêtrznej”, której wyniki zostan¹ zaprezentowane poni¿ej.
Za³o¿enia badania
W badaniach, postanowiono wykorzystaæ technikê ankiety audytoryjnej do zebrania od
uczestników szkoleñ, anonimowych informacji, dotycz¹cych dzia³añ zrealizowanych
w ramach opisanych wy¿ej projektów. W zwi¹zku z identyczn¹ konstrukcj¹ projektów, bêd¹
one analizowane ³¹cznie. Odbêdzie siê to poprzez wykorzystanie zakodowanych
i wprowadzonych do komputera danych, które w niniejszym opracowaniu przedstawione
zostan¹ w postaci rozk³adów odpowiedzi na poszczególne pytania z autorskiego
kwestionariusza. W kwestionariuszu, zawieraj¹cym 28 pytañ merytorycznych i „metryczkê”,
dominowa³y pytania zamkniête.

Foto: JSNP Humanus
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Najwa¿niejszym celem analizy jest ocena dzia³añ KIS z uwzglêdnieniem kryteriów
„skutecznoœæ” i „u¿ytecznoœæ”. Ta pierwsze bêdzie rozumiana jako stopieñ realizacji
zak³adanych celów i sprawnoœæ u¿ytych narzêdzi. Natomiast kryterium u¿ytecznoœci odnosi siê
do adekwatnoœci celów i zastosowanych narzêdzi projektu w stosunku do problemów i kwestii
spo³eczno– ekonomicznych, które projekt mia³ rozwi¹zaæ. Dodatkowym celem jest
przybli¿enie dobrych praktyk i wstêpnych rekomendacji dla autorów podobnych interwencji
w kolejnych latach.
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Czynnoœci badawcze, takie jak opracowanie metodologii badañ, realizacja badañ w terenie oraz
opracowanie wyników zosta³y przeprowadzone w paŸdzierniku i listopadzie 2012 roku przez
dr Martê Komorsk¹ i mgr Micha³a Wójcika – pracowników naukowych Uniwersytetu Marii
Curie Sk³odowskiej.

Wykres nr 2. Struktura próby badawczej wg wykszta³cenia

Próba badawcza
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na okres od 18.06.2012 do 19.12.2012, do Klubu
Integracji Spo³ecznej w Janowie Lubelskim skierowanych zosta³o ³¹cznie 52 osoby. Podzielono
je, zgodnie z zawartymi umowami, na trzy czêœci:
1) grupa z Potoka Wielkiego, licz¹ca 17 osób;
2) grupa 19 osobowa - osoby skierowane z Godziszowa;
3) grupa 16 osobowa, powsta³a z po³¹czenia osób skierowanych przez OPS z Batorza
i Chrzanowa.
Mimo chêci objêcia badaniami wszystkich uczestników szkoleñ, zebrano 40 wype³nionych
kwestionariuszy, tak wiêc maksymalna czêstoœæ odpowiedzi, prezentowanych na poni¿szych
wykresach, bêdzie wynosi³a 40.
W próbie badawczej znalaz³o siê 29 kobiet, 10 mê¿czyzn a jedna osoba nie zaznaczy³a p³ci.
Wykres nr 1. Struktura próby badawczej wg wieku

W strukturze wykszta³cenia dominuje wykszta³cenie œrednie (ponad po³owa – 22 osoby),
dwa razy mniej liczne jest zawodowe (11 osób), a podstawowym legitymowa³y siê 4 osoby.
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ dwie osoby zaznaczy³y w kwestionariuszu „wykszta³cenie
wy¿sze”.
W pytaniu otwartym, dotycz¹cym wyuczonego zawodu, pojawi³o siê niemal pe³ne
spektrum – prawie nie powtarzaj¹cych siê – odpowiedzi, zwi¹zanych w przewa¿aj¹cej mierze
z pracami fizycznymi.
Wyniki

Struktura próby badawczej wg wieku, widoczna na wykresie nr 1, wskazuje na przewagê osób
relatywnie m³odych wœród kursantów. Ponad dwie trzecie osób (27) nie ukoñczy³a 34 roku
¿ycia w tym: 15 z nich mia³o 21-27 lat a 12 respondentów od 18 do 33 lat. Œrednia wieku
wynios³a oko³o 30 lat.

Prezentacja wyników bêdzie odpowiada³a kolejnym dzia³om projektu, a wiêc
rozpocznie siê od „Reintegracji spo³ecznej”, po niej ujrzymy elementy oceny „Reintegracji
zawodowej” - w tym szkoleñ dodatkowych, a nastêpnie ewaluacjê „Dzia³añ towarzysz¹cych”.
Dodatkowo na koñcu znajdzie siê charakterystyka ogólnej satysfakcji beneficjentów.
Wymienione modu³y projektu mia³y w za³o¿eniu kompleksowo oddzia³ywaæ na osoby
zagro¿one wykluczeniem dziêki dzia³aniom buduj¹cym motywacjê i utrwalaj¹cym po¿¹dane
nawyki i postawy, eliminacji najwa¿niejszych barier uczestnictwa w pe³ni ¿ycia spo³ecznego
(bariery, na które napotykaj¹ osoby objête projektem mo¿na podzieliæ na psychologiczne:
nieznajomoœæ swoich mocnych i s³abych stron, brak wiary w swoje mo¿liwoœci, niskie poczucie
wartoœci, niska samoocena, niezaradnoœæ ¿yciowa, lêk przed œwiatem, nauk¹ i szkoleniem siê;
kwalifikacyjne: brak konkretnego wykszta³cenia i biernoœæ zawodowa). Dodatkowym walorem
przeprowadzonej interwencji spo³ecznej, mia³o byæ indywidualne podejœcie do jednostki.
W tym miejscu nale¿y nadmieniæ, ¿e g³ównymi celami projektu by³a pomoc w: zdobyciu
umiejêtnoœci niezbêdnych do korzystania ze spo³ecznego i instytucjonalnego wsparcia;
w rozwoju osobistym; radzeniu sobie z kryzysem zwi¹zanym z d³ugotrwa³ym pozostawianiem
bez pracy i pomoc w wejœciu na lokalny rynek pracy.
Przyjrzyjmy siê wiêc teraz, w jakim stopniu uda³o siê zrealizowaæ te ambitne cele i na
ile odpowiada³y one potrzebom beneficjentów.
Reintegracja spo³eczna
Reintegracja spo³eczna opiera³a siê na trzech filarach: warsztatach integruj¹cych,
warsztatach motywuj¹cych i nauce kreowania w³asnego wizerunku.
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Wykres nr 3.

Wykres nr 5.

Patrz¹c na wykres nr 3 widzimy, i¿ prawie wszyscy uczestnicy deklarowali pozytywny
wp³yw szkoleñ na zdolnoœæ do nawi¹zywania kontaktów. Odpowiadaj¹c na pytanie „” mieli oni
do wyboru dwie odpowiedzi przecz¹ce: „nie bo nie ma takiej potrzeby” (jedno wskazanie)
oraz „nie, choæ jest taka potrzeba” (równie¿ jedno wskazanie). Nik³a czêstoœæ tych odpowiedzi
œwiadczy zarazem o wysokiej skutecznoœci warsztatów, jak te¿ o w³aœciwym dopasowaniu
tej formy interwencji do potrzeb kursantów, czyli – o czym by³a mowa wczeœniej –
u¿ytecznoœci.
Podobne wnioski wynikaj¹ z analizy odpowiedzi na nastêpne pytanie.

Po³owa z nich zauwa¿a poprawê stosunków miêdzyludzkich w swych rodzinach
a kolejne 5 osób nie stwierdza jej, ale jedynie z powodu zadowalaj¹co dobrych relacji ju¿
wczeœniej. Pozosta³e 15 osób, mimo nie najlepszej sytuacji w tym zakresie, nie odnotowa³o tu
wp³ywu szkoleñ. W¹tek ten jest jednak na tyle delikatny i trudny do zbadania, i¿ nie
uprawomocnia stwierdzenia, ¿e wybrane i podjête przez realizatorów projektu metody by³y
niew³aœciwe, czy niewystarczaj¹ce. Wrêcz przeciwnie, warsztaty z tej tematyki i sposób ich
przeprowadzenia by³y wymieniane w odpowiedziach na inne pytanie, jako najwiêksza
niespodzianka – w pozytywnym tego s³owa znaczeniu.

Wykres nr 4.

Wykres nr 6.

W tym przypadku równie¿ prawie wszyscy respondenci pozytywnie oceniaj¹
przeprowadzone szkolenia. A¿ 35 osób, z optymizmem patrz¹c w przysz³oœæ stwierdzi³o,
¿e warsztaty z reintegracji spo³ecznej przyczyni¹ siê do ¿yciowej zmiany na lepsze. Piêæ osób
by³o sceptycznie nastawionych do takiego stwierdzenia.
Inaczej przedstawia siê sytuacja w zakresie zaistnia³ych w trakcie interwencji, zmian
w rodzinach beneficjentów.
30

Wa¿nym efektem, który zak³adano projektuj¹c formê i treœæ omawianej interwencji
by³o zbudowanie zaufania wewn¹trz grup warsztatowych. Jak widaæ na wykresie nr 6 cel ten
uda³o siê osi¹gn¹æ, gdy¿ oko³o dwie trzecie osób badanych ufa wspó³towarzyszom a jedna
trzecia nie ma pewnoœci w tym zakresie. ¯aden z respondentów nie stwierdzi³, ¿e ludziom,
z którym odbywa³ szkolenia nie mo¿na ufaæ (st¹d brak trzeciego s³upka na wykresie).
Tê kwestiê pog³êbia³o nastêpne pytanie.
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Wykres nr 7.

porównawczych z okresu przed zajêciami, mo¿emy œmia³o stwierdziæ, ¿e tak pokrzepiaj¹cy
obraz jest wynikiem przeprowadzonej interwencji. Dowodem na to jest treœæ odpowiedzi
w drugiej czêœci tego pytania, która mia³a charakter otwarty, a chodzi³o w niej o wymienienie
dowolnej liczby mocnych stron. Przeciêtnie podawano po trzy cechy. Interesuj¹ce jest to,
¿e uk³adaj¹ siê one w charakterystyczne wzory. Po pierwsze, we wszystkich trzech
miejscowoœciach (trzech subpopulacjach badawczych) powtarza³y siê doœæ czêsto te same
cechy - choæ w ró¿nych konfiguracjach, innymi s³owy pula wszystkich cech jest nienaturalnie
zawê¿ona. Po drugie, ka¿da grupa posiada specyficzny zestaw deklarowanych mocnych stron,
którego sk³adowe praktycznie w ogóle nie pojawiaj¹ siê w pozosta³ych grupach.
I tak, w pierwszej grupie przewa¿aj¹ komunikatywnoœæ i punktualnoœæ; w drugiej (najmniej
licznej) niemal wszyscy wymienili otwartoœæ; a w trzeciej punktualnoœæ, sumiennoœæ
i prawdomównoœæ. Fakt ten œwiadczy o rzetelnym przeprowadzeniu zajêæ, na których
prezentowano i dyskutowano o istotnych dla pracodawców cechach, które byæ mo¿e nie by³y
wczeœniej uœwiadomione i wyartyku³owane przez uczestników szkoleñ.
Wykres nr 9.

OdpowiedŸ na nie jest wskaŸnikiem œwiadcz¹cym miêdzy innymi o dobrej komunikacji
i wspó³dzia³aniu wewn¹trz grup. I tak, 33 osoby badane zawar³y bli¿sze znajomoœci dziêki
zajêciom. Siedmiu respondentów nie zaprzyjaŸni³o siê z nikim z grupy (reszta nie udzieli³a
¿adnej odpowiedzi).
Reintegracja zawodowa
W ramach reintegracji zawodowej, czyli wykszta³cenia zdolnoœci do samodzielnego
œwiadczenia pracy na rynku pracy, przeprowadzono doradztwo zawodowe oraz szkolenia
uzupe³niaj¹ce z obs³ugi komputera i ekonomii spo³ecznej. Przyjrzyjmy siê teraz wybranym
efektom tych dzia³añ.
Wykres nr 8.

Analogicznie jak w przypadku mocnych stron, postanowiono zapytaæ o umiejêtnoœæ
wskazania stron s³abych. Ponad po³owa badanych osób (tj. 23) zadeklarowa³a a nastêpnie
wykaza³a tê umiejêtnoœæ. Oko³o jedna trzecia respondentów (tj. 14 osób) stwierdzi³a, ¿e nie
posiada takich cech a pozosta³e 3 osoby nie s¹ w stanie ich wymieniæ. Je¿eli chodzi o spektrum,
wymienianych w otwartej czêœci pytania s³abych stron, to by³o ono zdecydowanie wê¿sze ni¿
mocnych stron. Wynika³o to z tego, ¿e najczêœciej podawano jedn¹ cechê, rzadziej dwie
a trzy mocne strony wpisa³y tylko 2 osoby. Jednak¿e, tu równie¿ pojawi³a siê nadreprezentacja
pewnych cech, by³y nimi kolejno: ma³a pewnoœæ siebie, s³aba obs³uga komputera i nerwowoœæ.
Pierwszym istotnym zadaniem by³a pomoc w uœwiadomieniu sobie przez osoby zagro¿one
wykluczeniem spo³ecznym swoich mocnych i s³abych stron. Zdolnoœæ do wskazania swych
atutów obrazuje wykres nr 8. Obserwujemy na nim, ¿e wszyscy respondenci potrafili tego
dokonaæ. Dodatkow¹ informacj¹ jest tu to, ¿e 37 osób ma poczucie posiadania mocnych stron
a tylko 3 osoby cechuj¹ siê (jak mog³oby siê wydawaæ typowym dla tego typu zbiorowoœci)
pesymizmem, polegaj¹cym na przekonaniu o braku indywidualnych zalet. Mimo braku badañ
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Wykres nr 10.

Jak by³o wspomniane wy¿ej, podobny charakter ma kolejne pytanie o zapotrzebowanie na
indywidualne umiejêtnoœci zawodowe. Co ciekawe, wœród odpowiedzi ani razu nie pojawi³o siê
stwierdzenie „nie, nie s¹ nikomu potrzebne”! Za to a¿ 29 respondentów z 40 ma pewnoœæ, ¿e s¹
potrzebne, a wiêc wartoœciowe. Pozosta³e 11 osób nie potrafi przes¹dziæ o istnieniu b¹dŸ braku
takiego zapotrzebowania. Wyniki te mo¿na interpretowaæ jako wskazanie na pozastrukturalne
czynniki bezrobocia, le¿¹ce raczej po stronie samych beneficjentów. Potwierdza to wiêc
s³usznoœæ tez realizatorów projektu, o potrzebach wskazuj¹cych na koniecznoœæ wykonania
niniejszego zadania publicznego. Poprzez to, dobrze œwiadczy o u¿ytecznoœci interwencji.
Wykres nr 12.

Kolejnym celem, którego realizacji chcielibyœmy siê przyjrzeæ, by³a likwidacja bariery
psychologicznej w postaci niewiary we w³asne mo¿liwoœci w kontekœcie rynku pracy.
Niew¹tpliwie sprzyja ona biernoœci zawodowej i wykluczeniu spo³ecznemu a dodatkowo, z jej
wielkoœci mo¿na czêœciowo prognozowaæ zachowania badanych osób na rynku pracy (podobn¹
funkcjê pe³ni³y te¿ nastêpne trzy pytania).
Najczêœciej padaj¹c¹ w tym przypadku odpowiedzi¹ (27 wskazañ z 40 mo¿liwych) by³a
œrodkowa, reprezentuj¹ca umiarkowany optymizm z nut¹ niepewnoœci – „mo¿e mi siê uda”.
Cztery osoby by³y przekonane o tym, ¿e maj¹ „du¿e szanse” a 8 respondentów cechowa³o siê
skrajnym pesymizmem, zaznaczaj¹c – „nie mam szans”. Nie znaj¹c wyjœciowego poziomu
wiary we w³asne si³y trudno wyrokowaæ o progresie w postawach badanych osób ale rozk³ad
odpowiedzi nie wydaje siê byæ korzystniejszy ni¿ typowy dla zbiorowoœci w tak trudnej sytuacji
¿yciowej.
Wykres nr 11.

Jak widzimy na wykresie nr 12, dotychczasowe wnioski nie wykluczaj¹ chêci zdobycia
nowego zawodu przez beneficjentów. Tylko 3 osoby cechuj¹ siê wyraŸn¹ niechêci¹ wobec takiej
inicjatywy, 16 respondentów waha siê a po³owa uczestników szkoleñ (20 osób) pragnie nabyæ
nowe umiejêtnoœci zawodowe. Mimo du¿ego rozrzutu pomys³ów, mo¿emy wœród
planowanych, nowych zawodów wyró¿niæ te, które siê powtarza³y: fryzjerka,
kucharz/kucharka, kierowca.
Zobaczmy teraz jakie rezultaty przynios³y dwa szkolenia uzupe³niaj¹ce z obs³ugi
komputera i ekonomii spo³ecznej, trwaj¹ce ³¹cznie 48 godzin (notabene du¿o d³u¿ej ni¿ czêœæ
podstawowa, trwaj¹ca 18 godzin).
Wykres nr 13.
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Najwa¿niejszym elementem pierwszego z kursów by³a nauka poszukiwania ofert pracy
w internecie. I w tym przypadku mo¿emy mówiæ o du¿ej skutecznoœci projektu, gdy¿ tylko dwie
osoby nie opanowa³y tej sztuki. Trzydziestu uczestnikom przysz³o to „bez problemu” a oœmiu
„z trudnoœci¹”. Postêpy w tym zakresie by³y w pewnym stopniu determinowane wiekiem
beneficjentów ale g³ównie wynika³y z profesjonalizmu i zaanga¿owania kadry pracuj¹cej przy
projekcie.
Pozosta³e kompetencje cyfrowe, które doskonalono w trakcie zajêæ oraz skutecznoœæ
interwencji w tym zakresie, widoczne s¹ w poni¿szej tabeli.

Uda³o siê to tylko czêœciowo. Ufaj¹c w szczeroœæ odpowiedzi respondentów,
stwierdzamy, ¿e spor¹ wiedz¹ na temat funkcjonowania przedsiêbiorstwa spo³ecznego, której to
poziom mia³ byæ wskaŸnikiem opanowania ca³ego materia³u z 24 godzinnego kursu, cechowa³a
siê ponad jedna trzecia badanych. Nieca³e dwie trzecie z nich, to osoby, które zapamiêta³y tylko
fragmenty a dwóch uczestników nie pamiêta absolutnie niczego z zajêæ. Nasuwaj¹ siê wiêc tu
wnioski, nie tylko o mniejszej skutecznoœci tego dzia³ania ale i niedopasowaniu narzêdzi lub
treœci do mo¿liwoœci s³uchaczy.
Dzia³ania towarzysz¹ce

Tabela nr 1. Kompetencje cyfrowe
nie, nie mia³am/-³em
takiej potrzeby

nie

Czy w trakcie szkolenia naby³eœ umiejêtnoœæ
korzystania z:

tak

poczty elektronicznej;

33

2

5

portali spo³ecznoœciowych;

34

5

1

serwisów aukcyjnych (sprzedawanie)?

20

9

11

Dzia³ania towarzysz¹ce polega³y na organizacji rodzinnego pikniku, pe³ni¹cego
funkcjê integracyjn¹ oraz na zapewnieniu dodatkowych us³ug, u³atwiaj¹cych uczestniczenie
w szkoleniach, czyli: dostêp do komputera z internetem w pracowni komputerowej; darmowa
opieka w czasie zajêæ grupowych nad osobami zale¿nymi.

Wykres nr 15.

Skutecznoœæ nauczania obs³ugi poczty elektronicznej oraz portali spo³ecznoœciowych
by³a bardzo wysoka – niemal wszyscy uczestnicy warsztatów opanowali te umiejêtnoœci.
Tylko pojedynczym osobom siê to nie uda³o, mimo odczuwanej potrzeby w tym zakresie
(5 osób w przypadku e-maili i 1 osoba w przypadku portali spo³ecznoœciowych).
Gorzej wygl¹da sytuacja zwi¹zana z korzystaniem z serwisów aukcyjnych, czyli ostatniej
z kluczowych kompetencji cyfrowych, przewidzianych przez projektodawców (chodzi³o
tu g³ównie o mo¿liwoœæ sprzeda¿y w³asnorêcznie wykonanych wyrobów). Jedynie po³owa
beneficjentów nauczy³a siê tej sztuki. Druga po³owa sk³ada siê osób, które nie opanowa³y
tej umiejêtnoœci – w tym z 11 jednoczeœnie zgadzaj¹cych siê co do tego, ¿e jest ona wa¿na oraz
pozosta³ych 9 osób, które stwierdzi³y, ¿e nie mia³y w ogóle takiej potrzeby. Ten ostatni s¹d jest
dla nas istotny w kontekœcie u¿ytecznoœci tej czêœci projektu (nauka sprzedawania na aukcjach).
Wydaje siê, ¿e poziom u¿ytecznoœci jest relatywnie niski. Respondenci nie widzieli sensu w tym
dzia³aniu i pozostali w tym przekonaniu, co na pewno mia³o negatywny wp³yw
na zaanga¿owanie w ten blok kursu.
Ostatni z elementów edukacyjnych mia³ przybli¿yæ pojêcie ekonomia spo³eczna.
Wykres nr 14.
Rodzinny piknik spotka³ siê ze sporym zainteresowaniem, przyci¹gaj¹c 33 osoby
spoœród 40 badanych. Pozosta³e osoby z ró¿nych powodów nie pojawi³y siê na imprezie
integracyjnej – szeœciu respondentów stwierdzi³o, ¿e „nie mog³o” a jeden „ nie chcia³”. Udzia³
w tego typu przedsiêwziêciach niesie bardzo wiele korzyœci w stosunku do relatywnie niskich
kosztów organizacji. Typowe dla takich dzia³añ rezultaty „miêkkie” (lepsze zrozumienie
celowoœci uczestnictwa w szkoleniach przez najbli¿szych, zintegrowanie rodzin, itp.) s¹ nie do
przecenienia. Niew¹tpliwie podobnym rozumowaniem kierowali siê projektodawcy, co nale¿y
bezdyskusyjnie pochwaliæ.
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Wykres 16.

uczestnictwa w pikniku, nale¿y rekomendowaæ dalsze stosowanie podobnych œrodków
wspomagaj¹cych skutecznoœæ interwencji. Niezbyt du¿a jej u¿ytecznoœæ by³a spowodowana
miêdzy innymi brakiem potrzeby (brak osób zale¿nych, dzieci w szkole lub przedszkolu itp.),
z drugiej strony nale¿y wspomnieæ o trzech osobach chc¹cych skorzystaæ z us³ug œwietlicy, ale
niemaj¹cych takiej mo¿liwoœci z powodu przyczyn zewnêtrznych w stosunku do projektu.
Podsumowanie
Podsumowanie wyników badañ, bêdzie mia³o nieszablonow¹ formê. Zamiast
powtórzenia najwa¿niejszych wniosków z powy¿szego materia³u (gdy¿ wszystkie s¹ wa¿ne),
przedstawione i skomentowane zostan¹ odpowiedzi respondentów na grupê pytañ
o charakterze podsumowuj¹cym interwencjê. W odpowiedziach na prezentowane ni¿ej pytania
- niezwi¹zane z pojedynczymi modu³ami projektu, lecz odnosz¹ce siê do niego jako ca³oœci beneficjenci uwidocznili swoje nastawienie do przedsiêwziêcia, w którym uczestniczyli. Owo
ustosunkowanie siê równie¿ jest istotnym wskaŸnikiem u¿ytecznoœci i skutecznoœci projektu.
Tabela nr 2. Ogólna ocena szkoleñ przez respondentów

Korzystanie z komputera w obecnych czasach jest nie tylko norm¹, ale i koniecznoœci¹.
Powszechnie znany jest fakt deficytów w tym aspekcie wœród cz³onków zbiorowoœci
podobnych do naszych respondentów. Naturalnym wiêc zadaniem, by³o zapewnienie dostêpu
do technologii informacyjno-telekomunikacyjnych tak¿e poza zajêciami. Jak widzimy na
powy¿szym wykresie, spotka³o siê ono z pozytywnym odzewem. Tylko 5 osób spoœród
przeszkolonych, nigdy nie skorzysta³o z takiej mo¿liwoœci. Niew¹tpliwie, fakt ten stanowi
kolejny wskaŸnik wysokiej u¿ytecznoœci projektu.
Wykres nr 17.

Ostatni z prezentowanych w¹tków dotyczy darmowej opieki w trakcie zajêæ
grupowych nad osobami zale¿nymi (g³ównie dzieæmi beneficjentów). Tu odwrotnie ni¿
w poprzednim przypadku, zainteresowanie ofert¹ by³o nik³e – skorzysta³ z niej tylko co czwarty
respondent (4 osoby wiele razy, 7 osób kilkukrotnie). Niemniej podobnie jak przy analizie
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Wyszczególnienie

Liczba odpowiedzi pozytywnych
(maksimum 40)

1. Czy podoba³y Ci siê szkolenia?

40

2. Czy jesteœ zadowolona/-y z rezultatów szkolenia odczuwanych "
na w³asnej skórze"?

39

3. Czy szkolenia rozwi¹za³y jakieœ Twoje konkretne problemy?

19

4. Czy w trakcie szkoleñ da³o siê odczuæ u osób prowadz¹cych
"indywidualne podejœcie" wzglêdem uczestników?

38

5. Czy szkolenia wygl¹da³y tak jak siê spodziewa³aœ/-³eœ?

35

6. Czy chcia³abyœ/chcia³byœ braæ udzia³ w tego typu szkoleniach
w przysz³oœci?

39

W tabeli nr 2 widaæ, poza jednym wyj¹tkiem, bardzo pozytywny obraz realizowanej
przez JNSP „Humanus” interwencji spo³ecznej. Wszyscy beneficjenci dzia³añ pomocowych
stwierdzili, ¿e podoba³y im siê forma i treœæ zajêæ (pytanie nr 1 z tabeli nr 2). Niemal wszyscy
(pytanie nr 2) byli zadowoleni z rezultatów szkolenia, choæ z drugiej strony tylko 19 osób
stwierdzi³o, ¿e rozwi¹zano ich konkretne problemy. Sprzecznoœæ t¹, ³agodzi analiza odpowiedzi
na dwa powi¹zane pytania, które nie znalaz³y siê w tabeli. Pierwsze z nich brzmia³o:
„Jakie konkretne problemy rozwi¹za³y szkolenia?” a drugie „Które elementy (zajêcia)
najbardziej Ci siê przyda³y?”. W przypadku pierwszym, najczêœciej wymieniano: brak prawa
jazdy, trudnoœci z obs³ug¹ komputera, postêpowanie z rodzin¹, wychowanie dzieci. Odpowiedzi
na drugie z przywo³anych pytañ, zazwyczaj brzmia³y: wszystko by³o przydatne, zajêcia
komputerowe, bukieciarstwo, doradztwo zawodowe i zajêcia z psychologami. Tak wiêc s³aby
wskaŸnik rozwi¹zania praktycznych problemów, wynika raczej z trudnoœci w zakresie
syntetyzuj¹cego myœlenia o efektach interwencji i trudnoœci z ogl¹dem samego siebie z dalszej
perspektywy, gdy¿ w przypadku konkretniejszego sformu³owania pytania otrzymujemy
szeroki wachlarz oryginalnych odpowiedzi, których fragment zaprezentowano pochy³ym
pismem wy¿ej.
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Jednym z g³ównych za³o¿eñ sposobu prowadzenia zajêæ, na który k³adli nacisk autorzy
projektu by³o tak zwane „indywidualne podejœcie”. W tym zakresie równie¿ uda³o siê odnieœæ
sukces, o czym œwiadczy 35 odpowiedzi pozytywnych na pytanie numer 4 z tabeli 2.
Ciekawych wyników dostarcza pog³êbiona analiza odpowiedzi na pytanie pi¹te. Mimo,
¿e tylko piêæ spoœród badanych osób zasygnalizowa³o pewne zdziwienie szkoleniami,
przyjrzyjmy siê na koniec - co ich pozytywnie zaskoczy³o: luŸna atmosfera, rozmowy na tematy
¿yciowe, rozmowy o wychowaniu dzieci. Szkoda, ¿e nie wiadomo czy pozosta³e osoby zwróci³y
na to jak¹kolwiek uwagê. Pomimo tego, nale¿y przy projektowaniu podobnych interwencji
w przysz³oœci, uwzglêdniaæ tego typu zapotrzebowanie.
Nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ pytania pojawiaj¹cego siê zawsze przy okazji oceny
szkoleñ: „Czy chcia³abyœ/chcia³byœ braæ udzia³ w tego typu szkoleniach w przysz³oœci?”
(pytanie nr 6). Jego popularnoœæ wynika z dobrego sprawowania funkcji wskaŸnika
u¿ytecznoœci projektu (dopasowania do potrzeb beneficjentów) oraz ogólnie pojêtej „jakoœci”.
W tym przypadku po raz kolejny obserwujemy jednorodne i pozytywne oceny,
œwiadcz¹ce – wraz z wczeœniej wymienianymi argumentami za wysok¹ skutecznoœci¹
i u¿ytecznoœci¹ - o tym, ¿e praca autorów i wykonawców projektu cechowa³a siê inwencj¹,
profesjonalizmem i wartoœciowoœci¹ dla spo³ecznoœci lokalnej.
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