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Dlaczego taki projekt?

Powstanie pierwszego w Polsce 

Ośrodka Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych 

- Obywatelskiej Akademii Animacji Zatrudnienia Socjalnego” 



Adresatami naszego projektu są:

1. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione art.3 ust.3 UoDPPiW, działające w regionie południowo-

wschodnim, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego działające w obszarze reintegracji;

członkowie, pracownicy, wolontariusze 10 organizacji, 32 osób.

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione art.3 ust.3 UoDPPiW, działające w regionie południowo-

wschodnim, ze uwzględnieniem województwa lubelskiego które mogą rozszerzyć swoją działalność o obszar usług

zatrudnienia socjalnego; członkowie, pracownicy, wolontariusze 10 organizacji, 16 osób.

Dodatkowo przyjęta reguła "otwartości" Akademii daje możliwość udzielenia wsparcia tym organizacjom

(np. z innych regionów Polski), które zgłoszą prośbę ewentualnego skorzystania z usług ośrodka wsparcia.



Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego – główne zadania:

1. Edukacja i szkolenia.

2. Doradztwo, prowadzone w formie indywidualnych i grupowych konsultacji przez

praktyków zatrudnienia socjalnego.

3. Mobilne konsultacje w terenie.

4. Publicystyka, obejmująca poradniki, zeszyty informacyjne oraz zbiory interpretacji

przepisów prawnych – strona internetowa zatrudniesocjalne.pl; Gazeta internetowa

Zatrudnieniesocjalne.pl oraz newslettery.

5. Okresowe badanie gotowości NGO do decyzji o uruchamianiu usług reintegracji

społecznej i zawodowej



Cel główny 

Wsparcie federacji Konwent KIS i CIS Lubelszczyzny dla zwiększenia kompetencji

i partycypacji NGO z regionu południowo-wschodniego w rozwój usług publicznych, w tym rozwój

zatrudnienia socjalnego, poprzez innowacyjny ośrodek "Obywatelska Akademia Animacji

Zatrudnienia Socjalnego", metody kreowania liderów animacji lokalnej oraz zawiązywania

współpracy instytucjonalnej wokół centrów i klubów integracji społecznej prowadzonych przez

NGO (a także animowanie międzysektorowej regionalnej sieci współpracy na rzecz zatrudnienia

socjalnego) - w zaplanowanym okresie realizacji projektu, tj. w 2017 r. oraz dalszej

perspektywie czasowej, tj. do 2020 r.



Cele szczegółowe: 
.

1. Uruchomienie innowacyjnej działalności w obszarze zatrudnienia socjalnego dla lokalnych mniejszych

NGO z konsultacjami i doradztwem obejmującym: edukację prawną, naukę animacji

i wymianę doświadczeń, monitoring badawczo-analityczny oraz promocję standardów organizacji

i usług oraz prowadzenie mobilnych konsultacji dla lokalnych grup społecznych liderów i aktywnych

zbiorowości.

2. Wzmocnienie kompetencji NGO (dobre standardy organizacji i usług, animacja partnerstw

instytucjonalnych wokół podmiotów zatrudnienia socjalnego utworzonych przez NGO, podwyższenie

motywacji do tworzenia regionalnych struktur federacyjnych i sieciowych) w obszarze reintegracji jako

elementu sektora ES do końca 2017 r., w tym rozszerzenie działalności Konwentu Klubów

i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny

3. Wzrost partycypacji NGO w lokalnych i regionalnych inicjatywach ES w 2017 r. oraz w powiększeniu

lokalnego i regionalnego zasobu animatorów zatrudnienia socjalnego tj. kierunek

odpowiadających celom KPRES na lata 2014-2020.



Zakładane rezultaty działań:

1. Stworzenie dla organizacji pozarządowym w Regionie Lubelszczyzny ważnego ośrodka wsparcia,

spełniającego funkcje edukacyjne, konsultacyjne i doradcze dla tworzenia właściwych struktur

organizacyjnych zatrudnienia socjalnego, działającego także w systemie mobilnym (docieranie do

lokalnych społeczności w wyniku zgłoszenia potrzeby).

2. Przeprowadzenie cyklu edukacyjno-informacyjnego dla indywidualnych osób z NGO, chcących podjąć

się działalności lub utworzenia podmiotu zatrudnienia socjalnego w swoim lokalnym środowisku społecznym.

3. Włączenie się w proces podnoszenia kompetencji, wiedzy i umiejętności organizatorsko-animacyjnych

sektora NGO dla rozwoju elementu sektora ES jakim są podmioty otoczenia ES, tj. kluby i centra

integracji społecznej.

4. Prezentacja i promocja nowych liderów animacji zatrudnienia socjalnego przez instytucjami

międzysektorowymi.



Szkolenia i warsztaty

Warsztaty edukacyjne dla pracowników, członków, wolontariuszy NGO prowadzących podmioty reintegracyjne w

formie jednostki zatrudnienia socjalnego (32 osób).

Zagadnienia dydaktyczne:

1. Prawne aspekty nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 2015 r. i z 2017 roku

2. Standaryzacja reintegracji standard organizacyjny CIS i KIS, standard usług reintegracji

społecznej i zawodowej.

3. Techniki inicjowania partnerstw instytucjonalnych Model Lokalnej Współpracy i Regionalne

Platformy Współpracy.

4. Proces certyfikacji podmiotów reintegracyjnych przykład KIS i wstęp do akredytacji CIS





Szkolenia i warsztaty

Warsztaty edukacyjne dla pracowników, członków, wolontariuszy NGO
planujących rozpocząć działalność reintegracyjną (16 osób).

Zagadnienia dydaktyczne:

1. Modele organizacyjne CIS i KIS a praktyka.

2. Prawne podstawy zatrudnienia socjalnego oraz powiązanie z innymi obszarami.

3. Wzorcowe techniki opracowywania programów zajęć (kontrakt socjalny i IPZS).

4. Techniki animacji zatrudnienia socjalnego w lokalnym środowisku rola zespołu synergii
lokalnej.

5. Partnerzy zatrudnienia socjalnego sektor administracji i sektor obywatelski.





Publicystyka Akademii

1. Przygotowanie zestawu 4 poradników dla potrzeb uczestników warsztatów edukacyjnych (oraz dodatkowo na

potrzeby biblioteki "Akademii" oraz doradztwa i poradnictwa. Publikacje te będą tematycznie zgodne z planowanym

zakresem warsztatów dwóch grup - uczestników zadania. Poradniki będą stanowiły niezbędne kompendium wiedzy

zarówno dla instytucji prowadzących podmioty reintegracyjne, zamierzających utworzyć taki podmiot, jak i dla ich

otoczenia (urzędów i instytucji lokalnej polityki społecznej).

2. Utworzenie i prowadzenie strony internetowej „zatrudnieniesocjalne.pl", na której prezentowane będą treści

promujące animację usług reintegracyjnych w środowisku lokalnym, interpretacje prawne przepisów związanych z

zatrudnieniem socjalnym oraz informacje o standaryzacji usług i funkcjonowaniu CIS i KIS. Strona będzie

prowadzona przez administratora - osobę posiadającą praktyczne umiejętności i kompetencje w tym zakresie, teksty

na stronę będą przygotowywane przez specjalistów, praktyków z zakresu funkcjonowania podmiotów

reintegracyjnych.

3. Uruchomienie i wydawanie Newslettera (co najmniej jedno wydanie miesięcznie), zawierające aktualne informacje z

problematyki zatrudnienia socjalnego oraz ekonomii społecznej.



Publicystyka Akademii



Publicystyka Akademii

Strona internetowa, w tym;

- Gazeta – Kwartalnik internetowy Zatrudnieniesocjalne.pl

- Newsletter

http://zatrudnieniesocjalne.pl/

http://zatrudnieniesocjalne.pl/


Publicystyka Akademii

Monitoring analityczno-badawczy 

"Gotowość NGO do rozwoju usług reintegracyjnych„

https://docs.google.com/forms/d/1Up2SE7Ono_IJQiAJOGkfi30dMBaH3QJDwkvoFaiiGPs/edi

t?ts=59ff5fb7#responses

https://docs.google.com/forms/d/1Up2SE7Ono_IJQiAJOGkfi30dMBaH3QJDwkvoFaiiGPs/edit?ts=59ff5fb7#responses


Dziękuje za uwagę


