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WSTĘP 

 

Niniejsza ekspertyza została przygotowana na podstawie analizy funkcjonowania 6 Klubów Integracji Społecznej 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia: 

 

 Fundacja Fuga Mundi, Lublin 

 Stowarzyszenie Bezrobotnych „Róbmy swoje”, Kozienice 

 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Mikołajki 

 Fundacja Leonardo, Kraków 

 TPD – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej, Morąg 

 Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Białystok/ KIS Łapy 

 

oraz szeregu publikacji i materiałów opisujących procesy integracji społecznej w kontekście prawno-

organizacyjnym, jak również tzw. dobrych praktyk. Wykaz wykorzystanej i rekomendowanej literatury znajduje 

się na końcu ekspertyzy. 
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Część I 

PRAWNY I ORGANIZACYJNY KONTEKST FUNKCJONOWANIA KLUBÓW 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU 

 

Kluby Integracji Społecznej poprzez podejmowane przez siebie działania aktywizujące 

stanowią  część systemu integracji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem. W 

„Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski” wskazano, że wykluczenie społeczne 

„… to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie, zgodne z 

prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, 

gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób (…) Wykluczenie społeczne, 

które - najprościej ujmując - polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie 

akceptowanej drogi życiowej lub wypadaniu z niej, dotyczy osób, rodzin lub grup ludności, 

które:  

- żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo materialne),  

- zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikającymi masowych i 

dynamicznych zmian rozwojowych, np. dezindustrializacji, kryzysów, gwałtownego upadku 

branż czy regionów,  

- nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im: normalną pozycję społeczną, 

odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście na rynek pracy lub założenie rodziny, co dodatkowo 

utrudnia dostosowywanie się do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych,  

- nie posiadają dostępu do odpowiednich instytucji pozwalających na wyposażenie w kapitał 

życiowy, jego rozwój i pomnażanie, co ma miejsce w wyniku niedorozwoju tych instytucji 

spowodowanego brakiem priorytetów, brakiem środków publicznych, niską efektywnością 

funkcjonowania,  

- doświadczają przejawów dyskryminacji, zarówno wskutek niedorozwoju właściwego 
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ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów,  

- posiadają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów społecznych ze 

względu na zaistnienie: niesprawności, uzależnienia, długotrwałej choroby albo innych cech 

indywidualnych,  

- są przedmiotem niszczącego działania innych osób, np.: przemocy, szantażu, indoktrynacji.1 

 

Działania podejmowane w obszarze integracji społecznej mają na celu budowanie 

społeczeństwa opartego na współuczestnictwie i wspieraniu osób zagrożonych 

wykluczeniem w realizacji celów życiowych. Integracja społeczna opiera się na działaniach 

zapobiegawczych oraz kompensacyjnych i jest skierowana do osób, w przypadku których ich 

społeczna partycypacja jest w znacznym stopniu ograniczona. Stąd zespół pracujący nad 

Narodową Strategią Integracji Społecznej zdefiniował integrację społeczną jako: „działania 

wspólnotowe na zasadach dialogu, wzajemności i równorzędności, których celem jest 

dążenie do społeczeństwa opartego na demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa 

i poszanowania różnorodności kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane 

podstawowe prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomaga się jednostki i grupy w 

realizacji ich celów życiowych”2. 

 

Obszary działań aktywizujących społeczność lokalną w obszarze integracji społecznej dotyczą 

przede wszystkim wspierania: 

- osób bezrobotnych, w tym m.in. długotrwale bezrobotnych, mających istotne trudności na 

rynku pracy z powodu wieku (+50), niepełnosprawności, płci (w kontekście powrotu na rynek 

pracy po przerwie spowodowanej wychowywaniem dziecka), 

- osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

                                                           
1
  Pełny tekst „Strategii Integracji Społecznej” można znaleźć tutaj: 

http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf 
2
   Szarfenberg R., Problemy definicyjne zjawiska wykluczenia, Raport Grupy nr 2 Zespołu Zadaniowego 

ds. Reintegracji Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 
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- dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, w tym m.in. rodzin 

wieloproblemowych, niepełnych, ubogich, wypadająca z systemu szkolnego 

- osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, w tym podejmujących leczenie, 

bądź po przebytym leczeniu, 

- osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, bądź z istotnymi problemami 

mieszkaniowymi (zagrożonych eksmisją). 

- więźniowie i osoby opuszczający zakłady karne, 

-  uchodźcy i migranci, imigranci utrzymujący się z pracy nielegalnej, 

- osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej. 

 

Istotą aktywizacji społeczności lokalnej powinny być działania obejmujące jak najszersze 

spektrum przyczyn i występujących problemów, oparte o rzetelną diagnozę sytuacji oraz 

plan działania. Jednak aktywność Klubów Integracji Społecznej ujmowana jest również w 

innym niż integracja społeczna wymiarze. KIS stanowią bowiem podmioty ekonomii 

społecznej i tworzącego się w Polsce systemu przedsiębiorczości społecznej.  

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ JAKO PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 

Ekonomia społeczna łączy w sobie elementy przedsiębiorczości (związane z prowadzeniem 

działalności ekonomicznej i podejmowaniem ryzyka ekonomicznego) oraz elementy 

działalności społecznej ukierunkowanej na maksymalizację zysku społecznego (aktywizacja 

osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem, działalność na rzecz rozwoju 

lokalnego).  

 

Ekonomię społeczną wyróżniają takie aspekty jak: 1) nowe produkty lub nowa jakość 

produkowanych dóbr (innowacyjny charakter podejmowanych działań, uwzględnianie 

aspektów etycznych, równościowych), 2) nowe metody organizacji i/lub produkcji dóbr lub 

usług (włączanie różnorodnych partnerów, np. samorządu lokalnego, przedsiębiorców w 
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tworzenie nowych miejsc pracy, zawiązywanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej). Dodatkowo sektor ekonomii społecznej stymuluje zaangażowanie 

wolontariackie, stosuje elastyczne formy zatrudnienia czy demokratyczny sposób 

zarządzania przedsięwzięciem, jak np. w spółdzielniach socjalnych. 

 

Sektor ekonomii społecznej (przedsiębiorczości społecznej) jest dosyć zróżnicowany - nie 

tylko w sferze instytucjonalnej (różnorodność podmiotów), ale także w obszarach 

podejmowanej działalności uwzględniającej potrzeby społeczne (aktywizacja i zatrudnienie 

osób mających istotne trudności na rynku pracy, działalność ukierunkowana na wsparcie 

rozwoju lokalnego). W takim rozumieniu polski sektor ekonomii społecznej obejmuje tak 

zróżnicowane podmioty, jak organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne 

osób fizycznych i prawnych, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, 

spółki z .o.o. nie nastawione na zysk, spółki wodne, towarzystwa wzajemnościowe i inne. 

Podmiotem zaliczanym do sfery przedsiębiorczości społecznej są również Centra i Kluby 

Integracji Społecznej. 

 

Podmioty ekonomii społecznej o wiele częściej niż inne podmioty działające w sferze 

gospodarczej podejmują działalność na rzecz rozwoju lokalnego. Wynika to z ich głębokiego 

osadzenia lokalnego wynikającego np. z zatrudniania lub prowadzenia działalności na rzecz 

osób z najbliższego środowiska, usług oferowanych na rynek lokalny, wytwarzania 

produktów w oparciu o tradycje lokalne czy regionalne (np. wypiekanie chleba, 

przetwórstwo rolno-spożywcze), produkcji lub dostarczania usług zaspokajających potrzeby 

danej społeczności lokalnej (czy to indywidualnych klientów czy instytucjonalnych, w tym 

instytucji samorządowych). Podmioty ekonomii społecznej mogą więc dostarczać towary i 

usługi, na które jest popyt w danej społeczności lokalnej (np. usługi opiekuńcze dla 

wzrastającej liczby osób starszych, chorych, usługi transportowe dla osób 

niepełnosprawnych, prowadzenie taniej jadłodajni czy sklepu z rzeczami używanymi, usługi 

sprzątające), usługi które ożywiają lokalną przedsiębiorczość, wpływają na jej rozwój (np. 
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prowadzenie wioski tematycznej, agroturystyki, organizowanie wydarzeń i działalności 

atrakcyjnej dla turystów, prowadzenie pensjonatu).  

 

Dodatkowo wszystkie te przedsięwzięcia w dużej mierze oparte są o pracę osób mających 

trudności ze znalezieniem pracy (np. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, 

chore psychicznie, wychodzące z uzależnienia, opuszczające zakład karny). 

 

Ekonomię społeczną można zatem określić jako działalność gospodarczą ze społecznymi 

celami ukierunkowanymi na niwelowanie wykluczenia społecznego bądź rozwój społeczności 

lokalnej. Działalność w sferze ekonomii społecznej skupiona jest na osiąganiu celów 

społecznych przy wykorzystaniu działalności ekonomicznej oraz jednoczesnym osiąganiu 

efektów w działalności gospodarczej prowadzonej w ramach i wspierającą wspólnotę 

lokalną. Wartość ekonomii społecznej to praktyczny sposób rozwiązywania problemów 

społecznych na poziomie lokalnym, ale także podejście do działalności ekonomicznej 

wykorzystywanej jako narzędzie aktywizujące w wymiarze jednostkowym, 

organizacji/instytucji i społeczności lokalnej. 

 

W tym aspekcie uwydatnia się potencjalnie ważna rola Klubów Integracji Społecznej. 

Podmioty ekonomii społecznej są bowiem tworzone w oparciu o osoby wykluczone 

społecznie, bądź zagrożone wykluczeniem, stąd niezbędne jest wspieranie ich w 

podejmowaniu aktywności zawodowej i społecznej. Jednym z przejawów aktywizacji tej 

grupy osób jest podejmowanie działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia – zdobycia 

miejsc pracy lub jego utworzenia. Osoby z kręgu wykluczenia społecznego mogą zakładać 

spółdzielnię socjalną, organizację pozarządową. Działania, oparte o aktywność ekonomiczną, 

na rzecz tej grupy osób mogą być podejmowane przez organizacje pozarządowe tworzące 

np. warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, spółkę z o.o. non profit, 

spółdzielnię socjalną osób prawnych, centrum integracji społecznej czy właśnie klub 

integracji społecznej.  
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We wszystkie te działania zaangażowane są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku 

pracy – jako pracownicy (np. w ZAZ, spółce, spółdzielni socjalnej osób prawnych) bądź jako 

osoby, na rzecz których podejmowane są działania wspierające i aktywizujące z 

nawiązywania stosunku pracy (np. WTZ, CIS, KIS). Animowanie powstawania i rozwoju 

podmiotów ekonomii społecznej może więc być jednym z działań wspieranych przez 

samorząd lokalny i regionalny – przede wszystkim w drodze konkursów dla organizacji 

prowadzących KIS. Inicjatywa ta powinna wypływać z przekonania samorządu, że 

przedsiębiorstwa ekonomii społecznej wpływają na zmniejszenie bezrobocia w gminie, 

powiecie czy regionie, wzmacniają wspólnoty lokalne (działają na rzecz całej społeczności, 

podejmują działania wykraczające dalej niż tylko działalność gospodarcza), promują poczucie 

odpowiedzialności społecznej na szczeblu lokalnym (budują wspólnotę w oparciu o 

kształtowanie konsumentów odpowiedzialnych społecznie, uczą inwestować w 

przedsięwzięcia przynoszące zyski mierzone w wymiarze społecznym).  

 

 

Część II 

PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA I WYNIKAJĄCE Z NICH FUNKCJE KLUBÓW 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

KIS może działać w oparciu o: 

1. ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003, nr 122, 

poz.1143)  

2. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz. 

U. nr 99, poz. 1001) 

3. ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2004, nr 64, poz. 593) 

 

Do innych ustaw regulujących funkcjonowanie i ofertę KIS mogą należeć: 
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1. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 (Dz. U. z 2003, nr 80, poz. 719)  

2. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 (Dz. U.  z 2003, nr 24, 

poz. 198) 

3. ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 16 

kwietnia 2004 (Dz. U. 2004, nr 93, poz. 892) 

4. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 

(Dz.U.96 2003 poz. 873) 

5. ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651) 

 

Ponadto w działaniach KIS przydatna może być znajomość takich aktów wykonawczych do 

ustaw, jak: 

 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót 

publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na 

ubezpieczenia społeczne - Dz. U. Nr 161, poz. 1683 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w 

miejscu pracy - Dz. U. Nr 185, poz. 1912  

 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie 

szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku 

szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego - Dz. U. Nr 219, poz. 2222. 

 

Dodatkowo, ze względu na specyfikę podmiotu prowadzącego, dokumentem o charakterze 

regulującym jest statut organizacji lub podmiotu prowadzącego - fundacji, stowarzyszenia, 

spółdzielni socjalnej osób prawnych, jednostki kościoła lub związku wyznaniowego – oraz 

wewnętrzny regulamin samego KIS.  
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USTAWA O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM I INNE AKTY PRAWA REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ 

KIS 

 

Zarówno w nowych jak i starych państwach członkowskich Unii Europejskiej, takie kwestie 

społeczne  jak: bezrobocie, ubóstwo i w rezultacie wykluczenie społeczne zajmują coraz 

więcej miejsca w koncepcjach programowych polityk społecznych. Wyrazem zwiększającego 

się w Polsce uznania dla różnych sposobów przeciwdziałania marginalizacji grup społecznych 

oraz udzielania im pomocy w aktywnym powrocie do pełnienia ról społecznych i 

zawodowych jest między innymi przyjęcie przez polski Sejm 13.06.2003 r. ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz.1143 z późn. zm.) 

 

Celem głównym ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest reintegracja społeczna i zawodowa 

osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie 

kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i 

zawodowym. Właśnie w tej ustawie po raz pierwszy w Polsce zostały zdefiniowane osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym, jako te, „… które ze względu na swoją sytuację 

życiową, nie są w stanie zaspokoić własnym staraniem swoich podstawowych potrzeb 

życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub 

ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym”. 

 

Dzięki wprowadzaniu rozwiązań prawno-ekonomicznych ustawy o zatrudnieniu socjalnym 

możliwe jest organizowanie i tworzenie centrów integracji społecznej (CIS ) oraz klubów 

integracji społecznej (KIS), które mogą być instytucjami wykorzystującymi bardzo szeroki 

zakres usług ograniczających zjawisko wykluczenia społecznego w Polsce. 

 

Pomimo wszystko, ustawa o zatrudnieniu socjalnym nie precyzuje dokładnie Klubu Integracji 

Społecznej pod względem definicyjnym. Praktyka okresu 2004-2010 przyniosła nieformalną 

definicję tego podmiotu zatrudnienia socjalnego, stwierdzając że KIS to jednostka 
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organizacyjna, której zasadniczym celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie 

indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzinom pomocy:  

 

1. w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności 

lokalnej, 

2. w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania,  

3. oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako podstawowej wartości na rynku 

pracy.  

 

W teorii, tak przyjmowana definicja KIS właściwie nie odróżnia tego podmiotu od Centrum 

Integracji Społecznej. Dopiero dodając takie elementy jak: skala organizacyjna podmiotu, 

reguły i procedury tworzenia, zasady finansowania oraz zasady uczestnictwa w zajęciach 

pokazują, że KIS podmiot mniej sformalizowany w swojej strukturze organizacyjnej. 

Dodatkowo, interpretacja art. 12. ust.1 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym wskazuje, że 

Klub może rozpocząć funkcjonowanie zanim zostanie utworzone Centrum. Wydaje się to 

zasadne ze względu na przygotowanie oraz dokonanie selekcji potencjalnych uczestników 

Centrum. Jest to bardzo istotne zagadnienie ze względu na uwarunkowania dotyczące grup 

adresatów ustawy. Z tego samego powodu celowe jest funkcjonowanie Klubu, 

prowadzącego zajęcia dla osób, które po okresie pobytu w Centrum nie zdołały zrealizować 

indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego i znaleźć sobie miejsca pracy w ramach 

zatrudnienia wspieranego ani w innych formach prowadzących do samodzielności 

ekonomicznej. 

 

Nowelizacje ustawy o zatrudnieniu socjalnym w l. 2007, 2010, 2011, w szczególności ostatnia 

nowelizacja ustawy, jaka została wprowadzona w 2011 r. dotyczą istotnych kwestii, 

porządkujących segmenty aktywnej polityki społecznej w sferze zatrudnienia socjalnego, a 

także przy okazji spółdzielczości socjalnej. Zaproponowane zmiany zmierzają do 

wprowadzenia spójnego systemu monitoringu regulacji, który powinien dostarczać 
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niezbędnych danych dla decyzji strategicznych w obszarze zatrudnienia socjalnego. Dotyczą 

one takich kwestii jak: 

 

a) Definicja podmiotów uprawnionych do tworzenia CIS i KIS  

Dotychczasowa definicja odnosząca się do pojęcia organizacji pozarządowej nie wyłączała z 

jej zakresu podmiotów takich jak: partie polityczne, związki zawodowe, organizacje 

pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie. Z tą zmianą 

związana jest druga sprawa, która zezwala na tworzenie centrów integracji społecznej 

niektórym podmiotom, które zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie mogą prowadzić działalność pożytku publicznego. Dotyczy to 

organizacji kościelnych, jak również spółdzielni socjalnych, które na użytek ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym zostały ograniczone do spółdzielni socjalnych tworzonych przez 

osoby prawne. 

b) Odróżnienie statusu uczestnika zajęć od osoby, która ukończyła zajęcia 

Kwestia ta wiąże się z procesem ubiegania się o dotację z Funduszu Pracy na założenie 

spółdzielni socjalnej, bowiem nieprecyzyjne przepisy uniemożliwiają obecnie m.in. faktyczne 

podjęcie aktywności w formie spółdzielni socjalnej. Uczestnicy zajęć zostają wykreśleni z 

rejestru bezrobotnych, a tym samym nie mogą się następnie ubiegać np. o dotację z 

Funduszu Pracy. Dlatego też, proponuje się stworzenie prawnej sytuacji umożliwiającej 

uczestnikom posiadającym status poszukującego pracy otrzymanie wsparcia na utworzenie 

spółdzielni, bez potrzeby fikcyjnej rejestracji w powiatowym urzędzie pracy jako osoba 

bezrobotna. 

c) Krajowe rejestry klubów 

Brak danych o klubach, oraz niewiedza w poszczególnych regionach kraju o liczbie 

działających jednostek usług reintegracji społecznej i zawodowej jest utrudnieniem dla 

prowadzenia spójnej polityki w obszarze zatrudnienia socjalnego.  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z dnia 15 
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kwietnia 2004 r.) jest ważną podstawą prawną regulującą prowadzenie Klubu Integracji 

Społecznej przez ośrodek pomocy społecznej. Art. 15 pkt 6 tejże ustawy stanowi bowiem, że 

do zadań pomocy społecznej należy rozwijanie nowych form pomocy społecznej i 

samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Z kolei Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 3003 r. Nr 96, poz. 873 ) jest 

istotnym aktem prawa dla organizacji pozarządowych planujących prowadzić KIS. W 

przypadku bowiem prowadzenia Klubu przez organizację pozarządową, organ prowadzący 

musi spełniać kryteria określone w art. 2 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, czyli musi to 

być organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o pożytku publicznym i o 

wolontariacie, jednocześnie działająca na rzecz osób wymienionych w art. 1 ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym. 

 

PRZYKŁAD STOWARZYSZENIA „RÓBMY SWOJE” Z KOZIENIC: 

 

„Stowarzyszenie Bezrobotnych <<Róbmy Swoje>> w Kozienicach, w poszukiwaniu 

efektywnych rozwiązań zgodnie z art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej za cel swojego 

działania przyjmuje rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. Od długiego czasu obserwujemy pogłębiające się zjawisko 

ubóstwa osób i rodzin, których szanse na rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie 

kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w szeroko pojętym 

życiu społeczności lokalnej. Wychodząc na przeciw tym potrzebom postanowiliśmy 

rozszerzyć swoją działalność o utworzenie  Klubu Integracji Społecznej”. 

 

STATUTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA KIS 

 

Popularnie pod pojęciem "organizacje pozarządowe" rozumie się podmioty utworzone do 

realizacji powszechnie użytecznych celów, przy czym forma tych podmiotów, zasady ich 

powstawania i funkcjonowania ujęte są w ramach obowiązującego systemu prawa, w 
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szczególności poprzez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie 

najczęściej spotykane formy organizacyjne takich niepublicznych i niekomercyjnych instytucji 

to stowarzyszenia (ok. 70% wszystkich inicjatyw obywatelskich w Polsce) i fundacje (ok. 

20%). Pozostałe podmioty ujęte w Ustawie, a realizujące swoje działania w sferach pożytku 

publicznego to te, które tworzone są przez kościoły i związki wyznaniowe, ponadto 

spółdzielnie socjalne, spółki o charakterze niedochodowym, kluby sportowe, związki JST. 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. Przy tym ustawa (Prawo o stowarzyszeniach, 1989 r.) nie określa celów, dla 

jakich może być ono utworzone, a wręcz przeciwnie - mówi, iż stowarzyszenia określają 

swoje cele samodzielnie. Istotą stowarzyszenia - w odróżnieniu od fundacji - jest fakt, że ma 

ono charakter członkowski, w związku z czym realizacja celów stowarzyszeń powinna 

odbywać się w sposób znaczący poprzez aktywność ludzi, a nie bezpośrednie angażowanie 

majątku. Stowarzyszenie mogą założyć tylko obywatele polscy i cudzoziemcy mający miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś osoby prawne mogą być jedynie 

członkami wspierającymi. Do założenia stowarzyszenia potrzebne jest minimum 15 osób, co 

w wielu środowiskach – szczególnie na wsi – może stanowić dużą barierę w zawiązywaniu 

nowych organizacji, ponieważ trudno jest przekonać tyle osób, że warto ze sobą 

współpracować w tej właśnie formie, a dodatkowo płacić składki (co jest obowiązkiem 

każdego członka/ członkini stowarzyszenia). 

 

Fundacja może być ustanawiana dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami 

Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności 

takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i 

sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i ochrona zabytków (Ustawa o 

fundacjach, 1984 r.). Do powstania fundacji niezbędne jest oświadczenie woli fundatora(-

ów), zwane aktem fundacyjnym. Istotą fundacji jest wyposażenie jej w majątek przekazany 

przez fundatora(-ów), a jej głównym zadaniem jest realizowanie celów wskazanych przez 
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fundatora(-ów). Fundację mogą ustanawiać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, mające 

miejsce zamieszkania lub siedziby w Polsce lub poza jej granicami (siedzibę fundacji należy 

jednak określić na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). Fundacja jak każdy autonomiczny 

podmiot prawa może zatrudniać pracowników, prowadzić działalność gospodarczą, zaciągać 

zobowiązania, otrzymywać darowizny czy dotacje z budżetu publicznego. Zdecydowana 

większość polskich fundacji rozpoczyna działalność z bardzo niewielkim funduszem 

założycielskim i często świadczy usługi na rzecz swoich członków bądź innych osób poprzez 

pozyskiwanie dotacji publicznych, a nie w wyniku operacji na posiadanym kapitale. W tym 

sensie różnica ze stowarzyszeniem zasadniczo zaciera się, a jedynym ważnym rozróżnieniem 

jest prawny wymóg, aby stowarzyszenie zostało założone przez minimum 15 osób, podczas 

gdy fundację można założyć jednoosobowo.  

 

Według danych REGON w I kwartale 2008 r. zarejestrowanych było 58 237 stowarzyszeń (bez 

OSP) oraz 9 106 fundacji, co daje łączną liczbę 67 343 organizacji pozarządowych, przy czym 

należy szacować, że rzeczywiście działa ok. 40 000 – 45 0003. Z badań przeprowadzonych w 

2008 r. wynika, że rozwojem lokalnym (społecznym i ekonomicznym) zajmuje się ok. 3,9% 

organizacji4. Należy przy tym mieć na uwadze, że dana organizacja może działać w kilku 

sferach – np. na rzecz rozwoju lokalnego, pomocy społecznej i edukacji. 

 

Jednym z zadań ze sfery zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe 

jest, określona w art. 4 ust. 1, pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych5. 

Dodatkowo ustawa określa, że: „Organy administracji publicznej prowadzą działalność w 

sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi”. Oznacza to, że także jednostki samorządu terytorialnego i ich instytucje są 

                                                           
3
  Dane za: Gumkowska M., Herbst J., Najważniejsze pytania, podstawowe fakty. Polski sektor 

pozarządowy 2008”, wyd. Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2008 
4
  Ibid. 

5
  Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
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zobowiązane do współdziałania z organizacjami działającymi m.in. na rzecz rozwoju danej 

społeczności lokalnej. 

 

W kontekście integracji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na 

poziomie lokalnym istotne są zapisy art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym 

określające, że rada gminy może podejmować uchwały w sprawach zastrzeżonych 

odrębnymi ustawami6. Uchwały te mogą dotyczyć, zgodnie z art. 110, ust. 10 ustawy o 

pomocy społecznej, lokalnych programów pomocy społecznej7. Opracowywanie i realizacja 

tych programów powinny odbywać się w oparciu o współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. Oznacza to, że powinny być one włączone w proces przygotowywania 

lokalnych programów i strategii oraz ich wdrażania, w oparciu o zlecanie realizacji zadań 

publicznych w drodze otwartego konkursu ofert. 

 

Dodatkowo organizacje pozarządowe opierają swą działalność na rzecz aktywizacji 

społeczności lokalnej o zapisy statutowe określające cele stowarzyszenia czy fundacji i 

sposoby ich realizacji8. Poniżej zaprezentowane są fragmenty autentycznych statutów 

wybranych stowarzyszeń i fundacji, wskazujących na ich zaangażowanie w aktywizację i 

rozwój lokalnych wspólnot, również wokół zagadnień integracji społecznej. 

 

Celem Stowarzyszenia jest:  

- Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych  

- Wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych  

- Animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską.  

- Propagowanie czynnego i twórczego sposobu  życia mieszkańców społeczności lokalnych w 

zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością  

                                                           
6
  Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) 

7
  Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm) 

8
  Ustawa z dn. 4 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. 

zm.), Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 r., Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) 
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- Wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających w obszarze 

samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, pomocy społecznej i ochrony środowiska  

- Inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania lokalnych instytucji 

publicznych i pozarządowych.  

- Wspieranie działań w zakresie komunikacji społecznej w środowisku lokalnym  

- Tworzenie płaszczyzny do międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej współpracy 

lokalnych liderów oraz instytucji publicznych i pozarządowych  

- Rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem 

grup marginalizowanych i bezrobotnych.  

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

- Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących 

kwalifikacje lokalnych liderów oraz pracowników organizacji pozarządowych i instytucji 

publicznych  

- Prowadzenie poradnictwa i konsultacji  

- Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnie z celami Stowarzyszenia  

- Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym  

- Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i 

publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia  

- Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia  

- Prowadzenie badań społecznych oraz opracowywanie ekspertyz i raportów dotyczących 

środowiska lokalnego  

- Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom 

obywatelskim  

- Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej  

- Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno edukacyjnym  

- Realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych przez inne 
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instytucje i organizacje  

- Prowadzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej, grup samopomocy i innych form 

wsparcia. 

 

Cele statutowe Fundacji są następujące:  

1. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie pomocy społecznej, integracji społecznej, 

przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.  

2. Popieranie wszelkich inicjatyw społeczności lokalnej wspierających rozwój Gminy oraz 

wspieranie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego Gminy  i rozwoju 

przedsiębiorczości na jej terenie. 

3. Popieranie wszelkich działań na rzecz sportu, kultury i turystyki, oraz innych służących 

dobru społecznemu i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. 

4. Wspieranie inicjatyw upowszechniających prawa człowieka oraz swobody obywatelskie, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz krzewienie wartości zwalczających 

praktyki dyskryminacyjne. 

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez: 

1. Wspieranie działalności edukacyjnej, w szczególności poprzez:  

a. organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji, 

b. organizowanie konferencji, seminariów i narad, 

c. organizowanie badań naukowych, 

d. prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego,  

e. organizowanie pomocy dla osób potrzebujących i marginalizowanych, w tym poprzez 

organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, dziennych domów pomocy, świetlic dla 

dzieci i dorosłych, centrów i klubów integracji społecznej,  jadłodajni i innych form i placówek 

wsparcia. 

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

3. Działalność charytatywną oraz jej wspieranie. 
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4. Promocję i organizację wolontariatu. 

5. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej. 

6. Współpracę z: 

a. organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym działającymi 

na rzecz środowisk lokalnych, 

b. organami władzy samorządowo - rządowej, 

c. organizacjami gospodarczymi, 

d. środkami masowego przekazu. 

 

Statuty organizacji zawierają zazwyczaj kilka celów działalności (np. wspieranie działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona zdrowia, edukacja i oświata), w tym także rozwój 

aktywności lokalnej, oraz szeroki wachlarz możliwości ich realizacji. Zauważalne jest to w 

przypadku małych organizacji działających lokalnie, których założyciele zazwyczaj wpisują do 

statutów „na zapas” wiele celów działania organizacji. Związane jest to, z przekonaniem, że 

dzięki temu można podejmować wiele inicjatyw z różnych obszarów. Dodatkowo jest to 

pewnego rodzaju zabezpieczenie na wypadek możliwości czy chęci podjęcia działalności w 

innych, nowych obszarach i wiążącej się z tym koniecznością zmian w statucie, które mogą 

być uciążliwe i długotrwałe. 

 

W przypadku organizacji pozarządowej prowadzenie KIS będzie oznaczało prowadzenie 

jednej z form działalności statutowej organizacji, w tym najlepiej, jeśli będzie to dotyczyło 

zgodnie z art.4 ust 1. pkt.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

zagadnień reintegracji społecznej i zawodowej. Tworzenie KIS musi przebiegać etapowo. 

Pierwszym krokiem będzie uchwała Zarządu Organizacji o powołaniu nowej struktury 

organizacyjnej. W zależności od zapisów w statucie poszczególnych organizacji będzie to 

uchwała Walnego Zebrania Członków organizacji (zgromadzenia ogólnego członków w 

przypadku stowarzyszenia bądź spółdzielni lub innych jednostek) lub Uchwała Zarządu (w 

przypadku fundacji i ew. innych jednostek). Jeśli będzie wymagana zmiana zapisu w statucie 
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to kolejnym krokiem będzie zgłoszenie zatwierdzonych zmian do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Następnie nastąpić powinno określenie zasad funkcjonowania i wskazanie osób 

odpowiedzialnych za działanie Klubu.  

 

Część III 

FUNKCJONOWANIE KIS PROWADZONEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ 

POZARZĄDOWĄ 

 

STRUKTURA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I PREFEROWANE WARTOŚCI 

 

Zgodnie z przyjętą definicją, Klub Integracji Społecznej to jednostka, której celem jest 

udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i 

podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do 

pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na 

rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i 

problemach życiowych, pomaga samoorganizować się im w grupy, podejmować wspólne 

inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do 

tworzenia własnych miejsc pracy. Do osób korzystających z tak rozumianej oferty KIS należą 

między innymi osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale, kobiety pozostające poza 

rynkiem pracy, osoby niepełnosprawne (w tym intelektualnie i chore psychicznie), 

wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych, osoby uzależnione po okresie 

leczenia odwykowego, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby bezdomne i zagrożone 

utratą mieszkań, osoby opuszczające zakłady karne, mniejszości etniczne i narodowe oraz 

uchodźcy. 

 

Szczególnie jednak w przypadku Klubów Integracji Społecznej prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe i jednostki z nimi zrównane, Klub taki powinien być otwarty na 

potrzeby lokalnego środowiska i dopasować swoim zakresem świadczonych usług i 
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działaniem do potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym. 

 

Zadania Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez organizację pozarządową to 

najczęściej organizowanie doraźnej pomocy dla osób podlegających lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w zatrudnieniu, poprzez prowadzenie grup samopomocowych, 

grupy wsparcia i grupy terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, szkolenia, doradztwo 

zawodowe, wolontariat. Niezbyt często, jednak zdarzają się takie formy aktywności jak 

wymiana usług (barter, bank czasu, bank usług), pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych, 

pomoc w organizowaniu robót publicznych i prac interwencyjnych oraz staży.  

 

Doświadczenie i dobra praktyka KIS prowadzonych przez organizacje pozarządowe pozwoliła 

zdefiniować katalog kluczowych dla tworzenia i funkcjonowania KIS wartości, do których 

należą: 

 

 uczestnictwo - każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w życiu społeczno-

ekonomicznym swojej społeczności 

 partnerstwo - każdy członek klubu jest tak samo ważny 

 współpraca - problemy społeczne mogą być skutecznie rozwiązywane jedynie dzięki 

zaangażowaniu wielu podmiotów 

 oparcie na doświadczeniach członków klubu - bazę do pracy stanowią doświadczenia 

ludzi związane z przezwyciężaniem otaczających ich problemów 

 

Podobnie w przypadku konkretnych aktywności i programów działania, organizacje 

pozarządowe prowadzące KIS wskazują, że wprawdzie nie ma idealnych programów zajęć, 

jednak w osiąganiu pożądanych efektów sprzyja respektowanie kilku podstawowych zasad i 

wskazówek: 
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 proponowany program zajęć powinien być realizowany przynajmniej przez kilka 

miesięcy, krótsze okresy nie przynoszą oczekiwanego rezultatu; 

 wobec osób uczestniczących w zajęciach wskazane jest zastosowanie „nauki przez 

praktykę” jako podstawowej zasady edukacji nieformalnej (uczestnicy są w centrum 

procesu edukacyjnego, zaś edukatorzy ich jedynie wspierają); 

 w procesie zwiększania zaradności osób pomocne jest organizowanie grupowych 

form współdziałania, wymiany usług, „pomocy dla samopomocy” ; 

 w proces rekrutacji uczestników oraz prowadzenia zajęć należy włączać innych 

partnerów z otoczenia – CIS, OPS, PUP 

 

Struktura Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez organizację pozarządową nieco 

różni się od analogicznej struktury KIS funkcjonującego np. przy ośrodku pomocy społecznej. 

Wynika to z innej kultury organizacyjnej, istniejących praktyk współdziałania z otoczeniem i 

mieszkańcami, zróżnicowanych źródeł finansowania. Generalnie, podobnie jak w innych 

przypadkach, pracą utworzonego przy organizacji pozarządowej KIS kieruje koordynator. 

Koordynator powinien być zatrudniony (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna) w 

danej organizacji prowadzącej KIS, a zadanie prowadzenia Klubu powinien mieć wpisane w 

zakres czynności. Zadaniem koordynatora w tym obszarze jest przede wszystkim nadzór i 

monitorowanie pracy KIS, dbanie o rozwój klubu, współpraca z otoczeniem oraz organizacja 

pracy Klubu. 

 

Kadrę KIS stanowią – obok koordynatora - zaangażowani na umowę cywilno-prawną lub w 

ramach pracy wolontarystycznej pracownicy i eksperci: psycholog, prawnik, doradca 

zawodowy, pracownik socjalny (w zależności od potrzeb uczestników i przyjętych założeń 

organizacyjnych), obsługa księgowo-prawna, a także wolontariusze. 

 

Mówiąc o kadrze Klubu warto uwzględnić szczególną rolę stażów. W KIS można bowiem 

organizować programy rynku pracy, tj. prace społecznie użyteczne lub roboty publiczne. 
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Wiele organizacji pozarządowych, prowadzących Kluby Integracji Społecznej jest miejscem 

odbywania staży, najczęściej przez bezrobotnych absolwentów szkół o kierunkach 

humanistycznych (np. socjologia, psychologia, resocjalizacja, pedagogika). Zdarza się, że 

liczba stażystów przekracza liczbę pracowników zatrudnionych w organizacjach 

pozarządowych (np. księgowy, pracownik socjalny), pełniąc wiodące role „zawodowe" z 

uwagi na posiadane kwalifikacje zawodowe w organizacji specjalistycznych zajęć dla 

bezrobotnych uczestników klubów integracji społecznej. Organizowanie staży w tych 

organizacjach pozarządowych, które prowadzą KIS powoduje, że są one w stanie zapewnić 

wyższy poziom zajęć reintegracji społecznej (instruktorzy zajęć - stażyści o odpowiednim 

profilu kwalifikacyjnym), jak również wzmocnić jakość zajęć reintegracji zawodowej.  

 

Do optymalnego funkcjonowania Klub Integracji Społecznej powinien dysponować 

zapleczem technicznym, obejmującym: lokal - oddzielne pomieszczenie oraz dostęp do sali 

szkoleniowej i zaplecza socjalnego (dostosowane dla osób niepełnosprawnych), wyposażenie 

- podstawowe meble, telefon, ksero, komputer z drukarką, telefon, drobny sprzęt kuchenny, 

oraz pomoce dydaktyczne - tablica, rzutnik, biblioteczka, artykuły papiernicze. 

 

PRZYKŁAD: FUNDACJA FUGA MUNDI Z LUBLINA 

 

Fundacja Fuga Mundi jest organizacją pozarządową pożytku publicznego. Powstała w 1995 

roku z inicjatywy osób niepełnosprawnych. Od ponad 15 lat prowadzi prekursorską na 

terenie województwa lubelskiego działalność na rzecz kompleksowej rehabilitacji, wspierając 

osoby niepełnosprawne w osiąganiu niezależnego i godnego życia. 

 

Projekt "Klub Integracji Społecznej Fundacji Fuga Mundi" otrzymał finansowanie w ramach 

programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii 

społecznej.  
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Klub oferuje zarówno indywidualne poradnictwo jak i zajęcia grupowe, szkolenie z zakresu 

znajomości obsługi komputera na poziomie ECDL oraz opiekunki domowej. Formuła klubu 

ma umożliwić uczestnikom wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i 

uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają 

osoby długotrwale bezrobotne. Do dyspozycji uczestników Klub oddaje salę komputerową z 

dostępem do internetu. Klub może być również miejscem nieformalnych spotkań i realizacji 

zainteresowań uczestników. W tym zakresie Klub oferuje salę do dyspozycji beneficjentów, a 

od inwencji twórczej uczestników uzależniony jest jej wygląd 

 

Głównym celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 30 osób 

niepełnosprawnych, wymagających instrumentów reintegracji społecznej i zawodowej, z 

terenu województwa lubelskiego w okresie do 30 września 2011 r. Cele szczegółowe 

projektu obejmują: 

 

 odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestników projektu w zakresie udziału 

w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub 

pobytu poprzez działania w zakresie reintegracji społecznej; 

 odbudowanie i podtrzymanie zdolności uczestników projektu do samodzielnego 

świadczenia pracy na rynku pracy poprzez działania w zakresie reintegracji zawodowej. 

 

Prowadzone jest kompleksowe wsparcie uczestników projektu, składające się z czterech 

głównych działań: 

 

 Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej. 

 Prowadzenie reintegracji społecznej. 

 Prowadzenie reintegracji zawodowej. 

 Zarządzanie i promocja projektu. 
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Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej zostali rekrutowani pod kątem trzech głównych 

działalności. Pierwszą grupę stanowią stażyści (10 osób), którzy odbywają 6-miesięczne staże 

zawodowe na terenie województwa lubelskiego. Kolejną grupę stanowią uczestnicy 

szkolenia komputerowego ECDL w ramach 7 modułów. Ostatnia grupa to osoby korzystające 

ze szkolenia z zakresu opiekunki domowej, w ramach którego uczestnicy zapoznają się z 

podstawowymi zasadami opieki nad dzieckiem, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami 

starszymi pod kątem psychologiczno-pedagogicznym oraz medycznym. 

 

Życie klubowe toczy się 5 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 16. 

Oprócz zajęć stałych (staże, szkolenia), klubowicze aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju 

działaniach, do których należą: warsztaty integracyjno-motywacyjne, wspólne wyjazdy i 

wyjścia (Kozłówka, klub UFO, SPA, kina, wystawy, teatr, operetka, filharmonia), udział w 

giełdzie pracy i spotkania z pracodawcami, wizyty w radio, bibliotece. Dodatkowo utworzono 

koło zainteresowań obsługi komputera. Powstało głównie z inicjatywy pań opiekunek, które 

pragną uzyskać podstawowe umiejętności korzystania z komputera.  

 

PODSTAWOWE FUNKCJE I DZIAŁANIA KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

Określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym instrumenty wspierania ponownego wejścia 

na rynek pracy osób z niego wykluczonych: zatrudnienie socjalne i zatrudnienie wspierane 

oraz tworzenie przez te osoby spółdzielni socjalnych są realizowane w centrach integracji 

społecznej oraz w klubach integracji społecznej. Różnice występują w formie organizacyjnej, 

procedurach powoływania oraz źródłach finansowania. Pod względem funkcjonalnym nie ma 

większych różnic. Klub i Centrum mogą funkcjonować zupełnie niezależnie od siebie bądź 

razem na zasadach subsydiarności. W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od 

integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, 

które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie 
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aktywizacji zawodowej, zmierzające do m.in. tworzenia własnych miejsc pracy lub grup 

samopomocowych. Stąd też, Klub Integracji Społecznej to w zasadzie grupa osób, 

dobrowolnie przystępująca do skorzystania z ewentualnej pomocy prawnej, ekonomicznej i 

innej.  

 

Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa nie jest enumeratywny, co oznacza, że na 

początku może być to jednorodna grupa osób (np. osoby bezrobotne), a z czasem może 

następować rozszerzenie o inne kategorie (np. matki samotnie wychowujące dzieci). KIS nie 

musi skupiać wszystkich grup określonych ustawą, jednakże w miarę ustabilizowania swojej 

działalności dobrze jest, jeśli uczestniczą w jego zajęciach grupy zróżnicowane pod względem 

swoich dysfunkcji.  

 

a) Reintegracja społeczna i zawodowa 

 

Zgodnie zarówno z przepisami prawa, jak i pewną praktyką, reintegracja w Klubach Integracji 

Społecznej przebiega w kilku wymiarach, ogólnie określanych jako wymiar społeczny i 

zawodowy. Można je opisać również jako działania odbudowujące i przywracające obszar: 

 

 społeczno- interpersonalny - odbudowa zniszczonych więzi, kształtowanie aktywnych 

postaw 

 kulturowy - powrót do norm społecznie sankcjonowanych i uznawanych jako 

korzystne z punktu widzenia indywidualnej osoby, rodziny czy grupy 

 duchowo-moralny - dążenie do trwałego systemu wartości zasad, reguł w 

codziennym życiu 

 zawodowy - nabywanie, poszukiwanie wyższych kwalifikacji, poszukiwanie stałego 

zatrudnienia 

 obywatelski - utożsamianie się z postawami współpracy i współodpowiedzialności 

wobec współ mieszkańców danego lokalnego obszaru. 
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Art. 2 pkt 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym definiuje reintegrację społeczną jako „… 

działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i 

podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, klubie 

integracji społecznej, lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu 

społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.” 

(oznacza to również, iż działania realizowane w sferze reintegracji społecznej przez Centra 

Integracji Społecznej są tożsame z działalnością Klubów Integracji Społecznej). 

 

Podobnie zostało to uregulowane w przypadku reintegracji zawodowej (art. 2 ust. 5 ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym), która oznacza „działania mające na celu odbudowywanie i 

podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej i klubie 

integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.” 

 

Rozdział 6 ustawy o zatrudnieniu socjalnym w art. 16 ust.1 określa zasady zatrudnienia 

wspieranego: „Po zakończeniu uczestnictwa w Centrum, a w uzasadnionych przypadkach 

przed jego zakończeniem, na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i 

uczestnika lub po uczestnictwie w klubie integracji społecznej na wniosek pracownika 

socjalnego: a) powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika do pracy u pracodawcy lub 

w CIS; b) uczestnicy mogą podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni 

socjalnej”. 

 

b) Zatrudnienie socjalne 

 

Według art.1 ust.4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku ( Dz. U. Nr 122 poz. 1143) 

zatrudnienie socjalne oznacza m. in. możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych 

przez kluby integracji społecznej.  
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Istotne jest, aby organizacja prowadząca Klub Integracji Społecznej rokrocznie sporządzała 

propozycje dla lokalnego samorządu w sprawie zakresu organizowania robót publicznych i 

prac interwencyjnych w kolejnych okresach. Zestawienie takie powinno wskazywać, w jakich 

obszarach można prowadzić lokalne roboty publiczne z udziałem uczestników Klubu 

Integracji Społecznej, tak aby wykorzystać ich kwalifikacje i chęć podjęcia pracy z 

jednoczesną poprawą stanu i estetyki lokalnego otoczenia, przystosowalności budynków 

użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawy stanu dróg lokalnych, 

rozwoju usług itp. 

 

c) Działania samopomocowe 

 

Działania samopomocowe w KIS prowadzonych przez organizacje pozarządowe są jedną z 

podstawowych metod wsparcia i aktywizowania uczestników. Ich istotą jest udzielanie sobie 

nawzajem pomocy. Grupy samopomocowe stanowią istotny element oparcia społecznego 

oraz emocjonalnego ich członków, są także obszarem aktywności jej członków – również w 

wymiarze społecznym, ekonomicznym i obywatelskim. W ramach działalności 

samopomocowej KIS podejmowana jest aktywność nie tylko na rzecz członków danego 

Klubu, ale także jego otoczenia i szerszej społeczności lokalnej. 

 

Rozróżniane są cztery kategorie grup samopomocowych, które skupiają się na: 

samospełnieniu i rozwoju osobistym jej członków, udzielaniu psychospołecznego wsparcia, 

oferowaniu alternatywnych sposobów na życie, dostarczaniu schronienia dla „odmieńców”. 

Grupę samopomocową zdefiniowano jako dobrowolne, małe struktury grupowe, nastawione 

na wzajemną pomoc i osiągnięcie określonego celu. „Są one zwykle tworzone przez ludzi 

uznających za równych sobie, którzy skupili się aby sobie pomóc w zaspokojeniu wspólnej 

potrzeby, przezwyciężeniu wspólnego upośledzenia lub utrudniających życie problemów oraz 

osiągnięcia pożądanych zmian społecznych i/lub osobowościowych (…) Grupy często 
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dostarczają pomocy materialnej, jak również wsparcia emocjonalnego”9. Formuła grupy 

zakłada, że spotykają się na niej osoby, mogące być dla siebie wsparciem i źródłem wiedzy i 

łączy je to, że znajdują się w podobnej sytuacji. Każda osoba może opowiedzieć o swoich 

trudnościach, problemie i uzyskać od innych pomoc. Uczestniczki i uczestnicy spotkań mogą 

także powiedzieć, jak widzą i rozumieją problem danej osoby. Każdy w grupie może uzyskać 

wsparcie, ale także może udzielić go innym. Uczestnicy grup samopomocy stanowią dla 

siebie wzajemnie ogromne wsparcie psychologiczne w swojej niełatwej codzienności. 

 

Działania samopomocowe realizowane w Klubach Integracji Społecznej prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe są przejawem nie tylko troski o drugiego człowieka, ale również o 

szersze dobro wspólne. Dzieje się tak, ponieważ KIS stymuluje osoby do widzenia siebie jako 

zakorzenionych w społeczności lokalnej, bo to z niej pochodzą uczestnicy zajęć. Często 

problemy, które skłaniają uczestników Klubów do wspólnego działania wynikają z braku 

oferty innych instytucji. Stąd np. rodzice dzieci niepełnosprawnych są wspierani w tym, aby 

spotykać się, aby zorganizować zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci, aby w ramach działań 

samopomocowych zapewnić im opiekę. Taka nieformalna grupa samopomocowa w trakcie 

zajęć w KIS bądź po ich zakończeniu może przerodzić się w sformalizowaną organizację 

pozarządową. Jest to pierwszy krok do poszerzenia jej działań i dalszego rozwoju, a przy tym 

także wpływania na lokalną politykę społeczną i kształtowanie systemu pomocy dla osób i 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacje takie – podobnie jak te, które 

tworzą i prowadzą Kluby integracji Społecznej – mogą w rezultacie korzystać ze środków 

budżetowych, o ile uczestniczą i są uwzględnione w lokalnym systemie polityki społecznej. 

 

OFERTA PROGRAMOWA KIS PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

                                                           
9
  Definicja A. H.Katza i E. Bandera za: Jordan P. (red.), Samopomoc – razem przezwyciężymy trudności, 

wyd. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Warszawa 2003 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W oparciu o zapisy Ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz praktykę, podstawowe działania 

oferowane uczestnikom przez Kluby Integracji Społecznej najczęściej składają się z 

następujących modułów i zajęć: 

 

a) Działania terapeutyczne - porady osobom uzależnionym, warsztaty motywacyjne, 

warsztaty planowania życia, grupy wsparcia, grupy samopomocowe 

b) Działania edukacyjno-pomocowe - organizowanie kursów, przygotowanie szkoleń, 

wyrównywanie braków edukacyjnych 

c) Poradnictwo prawno-administracyjne - kierowanie pism, udzielanie porad z zakresu 

ustaw o zatrudnieniu socjalnym i promocji zatrudnienia, pomoc przy rozwiązywaniu spraw 

mieszkaniowych i socjalnych 

d) Działania zatrudnieniowe - w ramach zatrudnienia wspieranego u pracodawców lub 

własnej działalności, ew. innych form zatrudnienia 

e) Nabywanie nowych kwalifikacji - szkolenie, przekwalifikowania 

f) Poradnictwo z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór 

zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i 

uzależnień zawodowych 

g) Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, umożliwiające 

wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia. 

 

PRZYKŁAD KIS KOZIENICE: ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG  

 

Działania terapeutyczne 

1. Udzielanie porad osobom uzależnionym o dostępnych rozwiązaniach w leczeniu 

uzależnień. 

a) warsztaty motywacyjne obejmujące bloki tematyczne: 

- zasady komunikacji interpersonalnej, 

- sztuka skutecznego porozumiewania się, 
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- trening asertywnych zachowań, 

- wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, 

- umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, 

konstruktywność działań w sytuacjach trudnych, 

- kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, 

- praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka 

proponowanych zachowań w środowisku pracy), 

- nauka pełnienia ról społecznych (odpowiedzialny rodzic, pracownik) 

- wzmacnianie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej. 

b) warsztaty planowania życia obejmujące tematy, takie jak: 

- zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień, 

- tworzenie pozytywnych więzi międzyludzkich, 

- szukanie wsparcia i umiejętności udzielania wsparcia, 

- samopomoc, grupy samopomocowe, 

- wsparcie instytucjonalne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc dla osób 

bezrobotnych, 

- pomoc w nabywaniu umiejętności samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy 

i aktywnego poruszania się na rynku pracy, 

- nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami 

finansowymi, określenie stopnia ważności potrzeb, 

- nauka planowania i monitorowania wydatków. 

c) grupy wsparcia, grupy samopomocowe. Zadania tych grup to: 

- wzmocnienie motywacji do utrzymania abstynencji, 

- propagowanie zdrowego stylu życia (bez nałogów) i uświadomienie zagrożeń płynących 

z powrotu do uzależnień, 

- kształtowanie prozdrowotnych postaw, 

- wzmocnienie wiary we własne siły, 

- samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów, 
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- zwiększenie otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych, 

- nabycie umiejętności współżycia i innymi w społeczeństwie. 

Działania edukacyjno-pomocowe 

1. Organizowanie kursów, szkoleń i zajęć z autoprezentacji wobec przyszłych pracodawców, 

przygotowanie oferty podjęcia pracy. 

2. Organizowanie kursów przygotowania zawodowego w zakresie podstawowym, przy 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkami Informacji Zawodowej, które 

posiadają informacje o potrzebach pracy. 

3. Przygotowanie szkoleń z zakresu podstaw prawa pracy, zasad tworzenia własnych firm. 

4. Wyrównywanie braków edukacyjnych (w zależności od potrzeb, prowadzenia grup 

integrująco-wyrównawczych). 

Poradnictwo prawno-administracyjne 

1. Udzielenie pomocy oraz porad z zakresu kierowania pism administracyjnych, wniosków do 

urzędów administracji, urzędów pracy i innych instytucji. 

2. Udzielenie porad z zakresu możliwości skorzystania z rozwiązań ustawowych, zwłaszcza 

w zakresie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych itp. 

3. Pomoc przy rozwiązywaniu spraw  socjalnych. 

Działania zatrudnieniowe 

1. Przygotowanie uczestników Klub Integracji Społecznej do zatrudnienia w ramach: 

a) robót publicznych, 

b) prac interwencyjnych, 

c) zatrudnienia wspieranego u pracodawców, 

d) własnej działalności, 

e) innych form zatrudnienia. 

2. Nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych (szkolenia, przekwalifikowania). 

3. Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy kierowaniu do pracy uczestników 

Klubu Integracji Społecznej. 
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4. Organizowanie robót publicznych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

5. Poradnictwo z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, 

zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, w tym badania zainteresowań i uzależnień 

zawodowych. 

 

 

Część IV 

ROLA KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LOKALNEJ POLITYCE POMOCY I 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

SZCZEGÓLNA SYTUACJA ORGANIZACJI JAKO PODMIOTÓW TWORZĄCYCH KIS 

 

Partycypacyjne, włączające obywateli pojmowanie rozwoju lokalnego musi być ściśle 

związane z zasadą pomocniczości, która wskazuje, że administracja publiczna wykonuje 

określone zadania tylko wtedy, gdy nie mogą ich realizować jednostki niższego rzędu: osoby, 

rodziny, grupy samopomocowe i obywatelskie, organizacje pozarządowe. Oznacza to zatem, 

że władza powinna stopniowo wycofywać się z bezpośredniego dostarczania poprzez swoje 

agendy świadczeń społecznych z zakresu zdrowia, oświaty, kultury czy pomocy społecznej, 

przy zachowaniu odpowiedzialności za stworzenie warunków funkcjonowania takich 

świadczeń. Władze publiczne muszą więc poszukiwać pośrednich mechanizmów 

wykonywania swoich zadań poprzez jednostki ze sfery zarówno komercyjnie nastawionych 

przedsiębiorców, jak i niedochodowych organizacji pozarządowych. Muszą też w planowaniu 

swojej działalności brać pod uwagę wspieranie powstawania i rozwoju sektora 

obywatelskiego - inicjatyw, które nie zawsze wymagają określonych nakładów finansowych. 

Czasem wystarczającym wsparciem będzie po prostu nie ingerowanie w podejmowane przez 

obywateli przedsięwzięcia, które wykraczają poza utarte schematy. Wszystkie te działania – 

o ile są prowadzone systematycznie i długofalowo -  zmierzają do zmiany społecznej i 
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poprawy sytuacji społeczności lokalnej, zaspokojenia indywidualnych, jak i zbiorowych 

potrzeb jej mieszkańców. 

 

Zmianę postaw władz samorządowych i gotowość do oddania pola aktywnym mieszkańcom 

najłatwiej dostrzec po wprowadzeniu w 2003r. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, która nałożyła na lokalne władze obowiązek realizacji zasady pomocniczości i 

konieczność większej współpracy ze zorganizowanymi grupami mieszkańców. Jednym z 

zadań ze sfery zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe jest, 

określona w art. 4 ust. 1, pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dodatkowo ustawa 

określa, że: „Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi”. 

Oznacza to, że także jednostki samorządu terytorialnego i ich instytucje są zobowiązane do 

współdziałania z organizacjami działającymi m.in. na rzecz rozwoju danej społeczności 

lokalnej. W kontekście rozwoju społecznego i integracji na poziomie lokalnym istotne są też 

zapisy art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym określające, że rada gminy może 

podejmować uchwały w sprawach zastrzeżonych odrębnymi ustawami. Uchwały te mogą 

dotyczyć, zgodnie z art. 110, ust. 10 ustawy o pomocy społecznej, lokalnych programów 

pomocy społecznej. Opracowywanie i realizacja tych programów powinny odbywać się w 

oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi. Oznacza to, że powinny być one 

włączone w proces przygotowywania lokalnych programów i strategii oraz ich wdrażania, w 

oparciu o zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert. 

 

Niestety, z powodu powojennych restrykcji, wieloletnich zaniedbań i braku organizacyjnej 

kultury współdziałania, organizacje pozarządowe nie są dobrem powszechnie dostępnym. 

Ich największe skupiska występują tam, gdzie najłatwiej o środki, dostęp do mass-mediów, 

sojuszników i wolontariuszy – czyli w dużych ośrodkach miejskich.  Obecność organizacji 

społecznych w mniejszych gminach i na wsiach wciąż jest niewielka, choć wskaźnik rejestracji 
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nowych podmiotów w ostatnich latach wyraźnie wzrósł. Według danych REGON w I kwartale 

2008r. zarejestrowanych było 58 237 stowarzyszeń (bez OSP) oraz 9 106 fundacji, co daje 

łączną liczbę 67 343 organizacji pozarządowych, przy czym należy szacować, że rzeczywiście 

działa ok. 40 000 – 45 00010. Jednocześnie z badań przeprowadzonych w 2008r. wynika, że 

rozwojem lokalnym (społecznym i ekonomicznym) zajmuje się w Polsce ok. 3,9% organizacji 

11 (dana organizacja może działać w kilku sferach – np. na rzecz rozwoju lokalnego oraz 

pomocy społecznej i edukacji). 

 

Dlaczego organizacje się tego podejmują i jakie są ich atuty przemawiające na rzecz pracy 

opartej o aktywność lokalną? O atutach organizacji pozarządowych w pracy na rzecz 

wzmacniania społeczności wspominano w Deklaracji Programu John Hopkins International 

Fellows in Philatropy (1991 – 1993)12. Przede wszystkim działania organizacji wywodzą się z 

misji i wartości wspólnego działania odnoszącego się do wspólnotowości interesów czy 

potrzeb. Dzięki swej niezależności mogą działać elastycznie, w przeciwieństwie do 

samorządów czy administracji rządowej. Są w stanie szybciej reagować na potrzeby lokalnej 

społeczności, dostosowywać działania, planować i wdrażać innowacyjne rozwiązania. 

Wpływa to także na lepsze rozumienie problemów danej społeczności. Organizacje będąc 

blisko ludzi i działając w powiązaniu ze społecznością lokalną znają jej potrzeby. Dodatkowo 

umiejętności mobilizowania różnorodnych zasobów do działania pozwalają im angażować 

społeczność lokalną w oparciu o pracę wolontariuszy. Kolejnym atutem jest także zdolność 

do budowania sieci kontaktów i powiązań ponad podziałami. Przekłada się to na budowanie i 

animowanie międzysektorowych partnerstw lokalnych działających na rzecz danej 

społeczności. Partnerstwa te oparte są o zaangażowanie i pracę trzech sektorów: 

administracji publicznej (samorząd lokalny i jego instytucje), organizacji pozarządowych i 

innych inicjatyw obywatelskich (np. grupy samopomocowe) oraz biznesu (lokalni 

                                                           
10

  Dane za: Gumkowska M., Herbst J., Najważniejsze pytania, podstawowe fakty. Polski sektor 
pozarządowy 2008”, wyd. Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2008 
11

  Ibid. 
12

  Za: Poza rządami ponad granicami. Deklaracje Programu  Johns Hopkins International Fellows in 
Philanthropy, wyd. Fundacja “Fundusz Współpracy”, Warszawa 2004 
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przedsiębiorcy). Jednak najważniejszym sojusznikiem organizacji w tworzeniu lokalnych 

relacji i mechanizmów współpracy powinien być lokalny samorząd – przede wszystkim 

gmina. 

 

WIODĄCA ROLA GMINY W BUDOWANIU LOKALNYCH ZASOBÓW I SIECI WSPÓŁPRACY 

 

Aktywizacja społeczności lokalnych to podstawa działania na rzecz rozwoju lokalnego. Przy 

czym rozwój lokalny należy rozumieć nie tylko w kontekście gospodarczym czy 

ekonomicznym, ale także kulturowym, a przede wszystkim społecznym. Na powodzenie 

procesu rozwojowego, w kontekście lokalnym, niebagatelny wpływ ma partycypacja 

obywateli, ich mobilizacja, włączenie do rządzenia, a raczej zarządzania społecznością, 

pozostałych aktorów lokalnych (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy), aktywizacja i zaangażowanie do działania osób i grup marginalizowanych. 

Lokalność tych procesów określa przede wszystkim przypisanie ich do konkretnego miejsca i 

przestrzeni (miasto, wieś, czy osiedle), a co za tym idzie głównie bezpośrednie relacje między 

poszczególnymi aktorami lokalnymi. 

 

W pracy ze społecznością bardzo pomocne są różnego typu grupy nieformalne, organizacje 

pozarządowe, ruchy społeczne i samopomocowe. To one zapewniają niezbędną dynamikę, 

ruch, dzianie się, pomysły i projekty. Lokalna aktywność opiera się o sieci powiązań, kontakty 

grupowe, a przede wszystkim wspólne działanie oraz mobilizowanie ludzi, wyzwalanie i 

wzmacnianie ich potencjału. Najlepiej, jeśli ich wzajemne relacje opierają się na uczciwości, 

poczuciu własnej wartości i wzajemnym szacunku, wspólnym doświadczeniu, przyjaźni i 

trosce oraz możliwości uczenia się i rozwijania wraz z innymi. Dopóki ludzie nie mogą sobie 

wzajemnie ufać i dzielić się częścią swojego życia z innymi, wspólne działanie nie jest 

możliwe.  

 

„Do rządzenia poprzez partnerstwa nawiązuje koncepcja przejścia od tradycyjnego 
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samorządu terytorialnego do nowoczesnego zarządzania lokalnego (…). Jest to <system 

zarządzania, w którym granice między organizacjami, publicznym i prywatnym sektorem 

zacierają się… istotą są interaktywne relacje między instytucjami rządowymi i 

pozarządowymi>. Niezmiernie ważne jest podkreślenie, że decydujące znaczenie ma 

nawiązywanie współpracy o charakterze dobrowolnym. Jest to fundamentalna zmiana w 

stosunku do tradycyjnego modelu funkcjonowania samorządu, opartego na 

zhierarchizowanych, formalnych procedurach i instytucjach. Chodzi więc nie tyle o 

bezpośrednie podejmowanie działań, oparte na uprawnieniach władczych, a o tworzenie 

klimatu dla współpracy różnych aktorów, służącej osiąganiu wspólnych celów” (Paweł 

Swianiewicz, Rola społeczności w koncepcjach polityki lokalnej, w: Gospodarka społeczna i 

przedsiębiorstwo społeczne, red. E. Leś, Warszawa 2008). 

 

Z doświadczeń pracy organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym wychodzi modelowe 

w swoich założeniach funkcjonowanie gminy otwartej na inicjatywę mieszkańców i procesy 

partycypacyjne, na które składają się trzy fundamentalne elementy: 

 

 autentycznie zainteresowana i aktywnie wspierająca rozwój społeczny władza 

samorządowa 

 funkcjonowanie szerokiego partnerstwa lokalnego o charakterze społecznym 

 pomoc w powstawaniu nowych stowarzyszeń, podmiotów ekonomii społecznej i 

innych form społecznego i obywatelskiego zaangażowania na najniższym możliwym 

szczeblu 

 

Mieszkańcy aktywni i działający w różnych grupach powinni być zachęcani i wspierani przez 

swoje władze. Jednak dość często można zauważyć, że samorząd lokalny swoją nadmierną 

aktywnością niejako „wyczerpuje” przestrzeń do oddolnej aktywności samych mieszkańców. 

Lokalni włodarze często nie są zainteresowani budowaniem „żywej tkanki” współpracy i w 

takich gminach odczuwa się brak siły napędowej, chęci do edukacji i poznawania 
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doświadczeń innych. Ludzie nie widzą potrzeby zmiany, bo „dobrze jak jest” i „zawsze tak 

było i było dobrze”. Na szczęście, te zaległości ostatnich 20 lat powoli się zmieniają, władze 

lokalne dostrzegają już wartość z posiadania na swoim terenie nietuzinkowych ludzi, którym 

się coś chce. Ten proces otwierania się na wewnętrzną energię samej wspólnoty musi być 

jednak wzmocniony odpowiednimi narzędziami. Gmina, która jedynie deklaruje wsparcie 

społeczników, lecz nie oferuje aktywnie i skutecznie takiej pomocy, nie osiągnie 

oczekiwanych rezultatów.  

 

W najlepszym, rekomendowanym ujęciu gmina zaangażowana edukuje się, a następnie 

planuje zastosowanie i ostatecznie stosuje zróżnicowane narzędzia wspierające lokalny 

rozwój społeczny: konkursy ofert dla organizacji, dotacje pozakonkursowe, dobrze 

zainwestowane w działania społeczne fundusze sołeckie, uruchomienie z mieszkańcami 

inicjatywy lokalnej, tworzenie nowych instytucji społecznych – partnerstw lokalnych, 

stowarzyszeń rozwoju wsi, kół gospodyń wiejskich – i infrastruktury społecznej 

(wielofunkcyjna remiza bądź wiejski dom kultury, centrum integracji mieszkańców lub dom 

sąsiedzki, świetlica wiejska, klub osiedlowy). 

 

Planowanie i stosowanie tych narzędzi musi przebiegać w ścisłej współpracy i dialogu z 

lokalnymi liderami, aktywnymi mieszkańcami, społecznie zaangażowanymi przedsiębiorcami, 

kierownikami placówek publicznych, przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i innych 

organizacji. Tylko przy otwartej i systematycznej komunikacji można zaplanować wydatki 

projektowe i inwestycyjne z budżetu gminy, które nie będą tylko corocznym rytuałem 

sfinansowania „tego co zwykle”, ale dobrze przygotowaną długofalową inwestycją społeczną 

w nowy rodzaj zadania, rozwój lokalnego stowarzyszenia, zaadaptowanie zdewastowanego 

budynku na potrzeby spotkań grup mieszkańców. 

 

Tylko aktywna postawa władz, zachęta do współpracy i gotowość do zderzenia się różnych 

opinii i pomysłów może przynieść gminie i jej mieszkańcom sukces w postaci wygranego 
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wniosku o dotację ze źródeł pozabudżetowych, pozyskanie sojusznika w postaci 

ogólnokrajowego programu, czy organizacji prowadzącej duże projekty edukacyjne. Gmina 

aktywna to gmina nie tyle wyczekująca i udzielająca moralnego wsparcia (często gmina która 

po prostu „nie przeszkadza”), ile gmina proaktywna, inspirująca do działania swoich 

mieszkańców, rozumiejąca swoją rolę i miejsce w procesach rozwojowych. 

 

Istotnym elementem partycypacyjnego funkcjonowania samorządu gminnego jest 

uczestnictwo w zarządzaniu procesami rozwojowymi różnych lokalnych grup, środowisk i 

instytucji. Dyskusja i analiza sytuacji społecznej gminy, definiowanie jej problemów i 

wyzwań, określanie możliwych rozwiązań i szukanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów 

może dokonywać się wyłącznie w formule szeroko rozumianego partnerstwa wielu 

podmiotów i aktywnie działających mieszkańców. Współpracę taką warto rozpoczynać od 

poznawania się przy okazji organizacji wspólnych wydarzeń, stopniowo przechodząc do coraz 

bardziej angażujących i długofalowych przedsięwzięć. 

 

Partnerstwo ma ten unikalny atut, że w jednym miejscu, w jednej formule łączy 

mieszkańców i lokalne instytucje oraz władze samorządowe. Bez udziału formalnych 

przywódców społeczności (przedstawiciele urzędu, zarządu, wójta czy burmistrza), wszelkie 

wspólnie wypracowane plany czy podjęte decyzje mogą z łatwością zostać podważone lub 

zablokowane przez nieobecne w procesie ich ustalania władze samorządowe. Warto zadbać 

o odpowiednią reprezentację, uwzględniającą nie tylko siły społeczne, ale i polityczne. 

 

Ostatnim elementem jest istnienie na najniższym lokalnym poziomie zorganizowanych w 

grupy mieszkańców zaangażowanych społecznie. Mogą oni działać w swojej wsi, może to być 

teren niewielkiego osiedla czy rejonu w mieście. Mogą to być organizacje pozarządowe lub 

spółdzielnie socjalne tworzone przez uczestników Klubów Integracji Społecznej w danym 

mieście czy gminie. Takie inicjatywy powinny być umiejętnie wspierane zarówno przez 

gminne partnerstwo, jak i same władze samorządowe. Pomoc w opracowaniu i realizacji 
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różnorodnych akcji i projektów przez takie grupy na wsiach czy na osiedlach jest kluczowym 

zadaniem dla lokalnych instytucji i organizacji oraz władz. Dzięki temu grupy takie mogą 

przygotowywać i wdrażać w swoich środowiskach pomysły związane z promocją 

przedsiębiorczości społecznej oraz aktywizacji mieszkańców, otrzymują przy tym wsparcie od 

władz, w rękach których leży możliwość podejmowania decyzji, udzielania zezwoleń, ubiegania 

się o fundusze. Współpracują z nimi również inne środowiska - instytucje samorządowe 

(szkoły, biblioteki), społeczne (stowarzyszenia, fundacje, parafie) i biznesowe (lokalni 

przedsiębiorcy angażujący się w działania społeczne). 

 

UMOCOWANIE KIS W LOKALNYCH STRATEGIIACH – STRATEGIA ROZWOJU, STRATEGIA 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

 

Planowanie zadań w obszarze polityki społecznej jest pierwszym krokiem do optymalnej ich 

realizacji. Zgodnie z Ustawą w proces ten powinny być możliwie szeroko włączone 

organizacje pozarządowe, zarówno jako eksperci, jak i ich potencjalni wykonawcy. Art. 5 

ustawy określa bowiem rekomendowane formy współpracy władz publicznych z sektorem 

pozarządowym jako: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu dla 

ich zharmonizowania 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej 

 tworzenie wspólnych zespołów konsultacyjnych i doradczych, w ramach których 

organizacje pozarządowe mogły by np. uczestniczyć w ustalaniu zadań publicznych 

wykonywanych przez właściwy organ samorządu terytorialnego oraz sposobu wykonywania 

tych zadań 

 wspieranie działalności organizacji pozarządowych podejmowanych z ich inicjatywy w 

zakresie zadań publicznych o charakterze gminnym, powiatowym lub wojewódzkim 
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 zlecanie organizacjom pozarządowym wykonywania zadań publicznych  

 

Podstawowym i nadrzędnym elementem procesu świadczenia usług społecznych i realizacji 

zadań w obszarze integracji społecznej jest przygotowanie strategii rozwiązywania 

problemów społecznych danej jednostki samorządu terytorialnego, która odzwierciedla 

podstawowe potrzeby mieszkańców i wskazuje metody ich zaspakajania. Zgodnie z tym 

generalnym, kierunkującym dokumentem należy następnie opracować ogólne, a przede 

wszystkim szczegółowe plany dla każdej z usług realizowanych przez gminę lub powiat. 

Wdrożenie tego instrumentu daje szansę uczynienia usług wydajniejszymi, efektywniejszymi 

i lepiej zaspokajającymi potrzeby społeczne. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie określenie zadań podlegających zleceniu organizacjom 

pozarządowym uchwala corocznie rada danej jednostki samorządu w tzw. programie 

współpracy, opracowanym po konsultacjach z organizacji pozarządowymi, w szczególności z 

ich lokalnymi porozumieniami lub z organizacjami reprezentatywnymi dla danego obszaru 

problemowego.   

 

PRZYKŁAD: UMOCOWANIE KIS W STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA KOZIENICE 

 

Stowarzyszenie Bezrobotnych ,,Róbmy Swoje” w Kozienicach opracowało program 

aktywizacji osób z grup ryzyka „Utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w 

Kozienicach”, który - jako projekt nr. POKL.07.02.01 – 14 – 019/08 – uzyskał finansowanie ze  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

 

Partnerami Stowarzyszenia w projekcie Klubu Integracji Społecznej były: 

 Fundacja  KOOPERACJA w Grójcu  
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 Urząd Miejski w Kozienicach 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach 

 Ośrodek Profilaktyki Uzależnień  w Kozienicach 

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach 

 

Adresatami programu były osoby bezrobotne (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) z grup ryzyka, które znajdują się w trudnej sytuacji 

życiowej i własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 

życiowych. Dobór uczestników programu odbywał się we współpracy z MGOPS oraz PUP, co 

pozwoliło na objęcie programem osób mających szczególne trudności z powrotem na rynek 

pracy oraz trudną sytuację materialną. Rekrutacja polegała na wypełnieniu przez 

kandydatów przygotowanej ankiety oraz dokonaniu indywidualnej oceny przez pracownika 

socjalnego w odniesieniu do każdej osoby. 

 

KIS w Kozienicach znalazł swoje oparcie nie tylko w partnerskiej współpracy z 

samorządowymi jednostkami odpowiedzialnymi za rynek pracy, integrację i pomoc 

społeczną. Tematyka ta znalazła się również w oficjalnych dokumentach strategicznych 

gminy i miasta Kozienice, w tym w szczególności w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na l. 2004-2012. Jednym z celów strategicznych jest „Cel strategiczny 3: 

Przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia oraz eliminowanie jego negatywnych 

skutków społecznych”. Adekwatnym zaproponowanym celem szczegółowym jest 

„Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

osób długotrwale bezrobotnych i uzależnionych”, natomiast wśród partnerów wymienia się 

organizację osób bezrobotnych.  

 

PROGRAMY WSPÓŁPRACY JAKO PODSTAWA REALIZACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 

UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
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Organizacje pozarządowe otoczone są obecnie całym szeregiem instrumentów 

umożliwiających im podnoszenie swojego profesjonalizmu oraz znaczenia w środowisku 

lokalnym. Od momentu wprowadzenia w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie sytuacja polskiego III sektora nabrała nowego kolorytu i tempa. Tak jak 

wcześniej niektóre samorządy dobrowolnie wdrażały lokalne systemy współpracy ze 

środowiskiem pozarządowym, tak po 2003 r. władze lokalne wszystkich szczebli musiały 

zmierzyć się koniecznością współpracy z sektorem pozarządowym poprzez otwarte konkursy 

ofert, tworzenie Programów Współpracy, konsultowanie licznych aktów prawa. Większość 

gmin i powiatów, nie mówiąc o województwach samorządowych powołała nawet specjalne 

stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tzw. koordynatorów współpracy 

lub pełnomocników. Rzadko kiedy jest to stanowisko samodzielne i obudowane większymi 

możliwościami samodzielnego działania, ale ważne jest, że w wielu urzędach jest taka osoba, 

która może chociaż próbować dopasowywać odgórnie stworzony ustawowy system 

współpracy do lokalnych warunków, możliwości i ograniczeń. 

 

Coraz częściej też organizacje animują i włączają się w różne formy dialogu między sobą oraz 

z władzami samorządowymi w postaci forów, rad, zespołów konsultacyjnych, lokalnych i 

regionalnych zrzeszeń, czy federacji. Na Mazowszu nie jest to jeszcze specjalnie zauważalny 

ruch, ale są województwa, które odgrywają dla innych regionów rolę inspiratora (np. 

warmińsko-mazurskie, czy dolnośląskie). 

 

Warto zatem choć pobieżnie przyjrzeć się kilku z wielu form wsparcia, jakie na swoim terenie 

działania może pomagać wdrażać i rozwijać lokalne centrum wspierania organizacji 

pozarządowych. Osią dla takiej działalności zawsze będzie dobrze przemyślany i opracowany 

Program Współpracy.  

 

Odpowiedni zapis w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie brzmi 

więcej niż lakonicznie: Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny 
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program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustawa nie zawiera innych wskazówek 

co do stopnia szczegółowości programu, czy jego powiązania z budżetem jednostki 

samorządu terytorialnego (wydaje się, że Program Współpracy nie musi być ściśle powiązany 

z budżetem, choć przygotowanie programu może następować równolegle z 

wypracowywaniem projektu budżetu zgodnie z odpowiednimi przepisami). Pewną jednak 

podpowiedzią dla autorów nowych programów współpracy były istniejące od 1995 r. lokalne 

Programy, składające się z co najmniej dwóch wyraźnie opisanych części – współpracy 

merytorycznej i finansowej – oraz opisanego otoczenia, w jakim taki Program ma 

funkcjonować. Obecna nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie umożliwia zresztą wdrażanie przez samorząd Programów Współpracy o 

charakterze wieloletnim, które powinny być corocznie konkretyzowane programem 

rocznym, zawierającym przede wszystkim spis zadań poddanych do realizacji w drodze 

konkursów.  

 

W zakresie współpracy pozafinansowej samorządu i organizacji pozarządowych Programy 

Współpracy wprowadzają obecnie nie tylko takie rozwiązania jak zespoły konsultacyjne przy 

Prezydencie miasta lub komisje opiniujące, złożone z przedstawicieli samorządu i organizacji, 

w których kompetencji leżała ocena wniosków składanych przez organizacje. Pojawiają się 

również takie innowacje na skalę kraju, jak fundusz wkładu własnego (Słupsk, Warszawa), 

bądź nawet samorządowy fundusz pożyczkowy (Jastrzębie Zdrój). Ponadto Program 

Współpracy może opisywać również inne niefinansowe formy współpracy jak Komisje 

Dialogu Społecznego (Warszawa), tryb prowadzenia konsultacji społecznych, czy też formy 

lżejsze - wspólne promocje, konkursy, festyny. 

 

WSPÓŁPRACA KIS Z INSTYTUCJAMI LOKALNEGO ŚRODOWISKA 

 

Doświadczenie polskie, jak i wielu innych krajów europejskich wskazuje, że w przypadku 

pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym 
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bardzo ważne  jest objęcie takich osób stałym systemem opieki jednej instytucji zajmującej 

się wsparciem i doradztwem zawodowym. W Polsce w obecnym systemie instytucjonalno – 

prawnym wyraźnie takiego spójnego i kompleksowego sytemu brakuje. Poszczególne 

instytucje zajmujące się pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym 

Powiatowe Urzędy Pracy, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, 

czy też organizacje pozarządowe podejmują różnorodne działania w tym obszarze, brakuje 

jednak zintegrowanych działań, których celem byłaby samodzielność ich klientów, ich wyjście 

poza system pomocowy.  

 

Dlatego na poziomie lokalnym, aby przynajmniej w niewielkim zakresie działania tych 

instytucji skoordynować i sieciować, organizacje pozarządowe prowadzące Klub Integracji 

Społecznej powinny współpracować z szeregiem lokalnych instytucji i innymi organizacjami 

w zakresie realizacji programu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników Klubu. Do 

takich potencjalnych partnerów w zakresie realizacji oferty i rozwoju KIS należą m.in.: 

 

Ośrodek pomocy społecznej : 

- przeprowadza wywiady środowiskowe osób wyrażających chęć uczestnictwa w klubie 

- podpisuje kontrakty z osobami przystępującymi do uczestnictwa w klubie 

- informuje swoich klientów o możliwości uczestnictwa w klubie i kieruje osoby do klubu 

integracji społecznej, za zgodą osoby kierowanej 

- współpracuje z organizacją prowadzącą KIS w realizacji programów reintegracji 

społecznej i zawodowej 

- może być organizatorem robót publicznych dla osób po uczestnictwie w KIS. 

Powiatowy Urząd Pracy : 

- informuje osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy o możliwości uczestnictwa w klubie 

- wnioskuje o udział w zajęciach prowadzonych przez KIS, za zgodą kierowanej osoby 

bezrobotnej 

- współpracuje z organizacją prowadzącą KIS w realizacji programów reintegracji 
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społeczno-zawodowej 

- może skierować osobę po uczestnictwie w KIS, na wniosek pracownika socjalnego do 

pracy u pracodawcy lub w centrum integracji społecznej 

- może udzielić uczestnikom KIS innej pomocy na zasadach określonych w ustawie 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Zakład lecznictwa odwykowego : 

- wnioskuje o udział w zajęciach prowadzonych przez KIS za zgodą kierowanej osoby 

uzależnionej. 

Centrum Integracji Społecznej : 

- współpracuje z KIS poprzez wspólne organizowanie działań o charakterze 

terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. 

Organy samorządu terytorialnego : 

- opracowują i realizują strategię integracji i polityki społecznej obejmującą miedzy 

innymi programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych 

- mogą prowadzić KIS lub zlecić prowadzenie ośrodkowi pomocy społecznej. 

Organizacje pozarządowe : 

- współpracują z KIS w realizacji programów reintegracji społeczno-zawodowej. 

Szkoły wyższe, placówki edukacyjne dla dorosłych: 

- współpracują z KIS w opracowywaniu i realizacji szkoleń zawodowych i programów 

edukacyjnych. 

Agencje pośrednictwa pracy, agencje pracy tymczasowej : 

- mogą współpracować z KIS w zakresie informacji na temat wolnych miejsc pracy. 

 

Organizacje pozarządowe prowadzące Kluby Integracji Społecznej podkreślają, że w systemie 

aktywizacji i promocji zatrudnienia zdecydowanie najważniejsze są rozwiązania i działania 

nastawione na przyszłość uczestników KIS. Założenie, że osoba, która ukończyła KIS 

samodzielnie poradzi sobie na wolnym rynku pracy lub z podobnymi sobie założy 
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spółdzielnię socjalną, jest częstokroć nietrafione. Doświadczenia osób prowadzących KIS 

wskazują, że powrót na rynek pracy przez osoby długotrwale bezrobotne lub wykluczone to 

proces długi i trudny. Przy tym uczestnicy Klubów do czasu ich pełnego powrotu na rynek 

pracy potrzebują wsparcia przez okres znacznie przekraczający czas spędzony w KIS.  

 

Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest możliwość, aby organizacja prowadząca KIS 

tworzyła spółdzielnie socjalne – w szczególności spółdzielnie socjalne osób prawnych, we 

współpracy z innymi partnerami, w tym z samorządem - dla własnych uczestników. Wsparcie 

w postaci powstania spółdzielni socjalnych i zatrudnienie w nich osób z Klubu może być 

naturalną kontynuacją procesu ich integracji społecznej i zawodowej. Dzięki zatrudnieniu w 

spółdzielni socjalnej absolwent KIS zaczyna funkcjonować w relacji pracodawca – pracownik, 

co z czasem pozwoli mu wejść na otwarty rynek pracy.  

 

Instytucje lokalne oraz organizacje pozarządowe są źródłem bardzo wielu cennych i 

nowatorskich rozwiązań społecznych. W tym tkwi ogromny kapitał sektora obywatelskiego. 

Potrzebna jest zatem większe wsparcie,  elastyczność i otwartość wobec takich nowatorskich 

działań społecznych pozwalające na ścisłe dopasowanie form i metod podejmowanych 

działań do specyfiki i potrzeb beneficjentów. Granice takiej elastyczności mogłaby wyznaczać 

efektywność i skuteczność podejmowanych działań, których długofalowym celem zawsze 

powinno być osiągniecie pełnej samodzielności przez beneficjentów takich programów. 

 

 

Część V 

POTENCJALNE I FAKTYCZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KIS PROWADZONYCH 

PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO REALIZATOR ZADAŃ PUBLICZNYCH   
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To, w jaki sposób organizacje pozarządowe prowadzące Kluby Integracji Społecznej mogą 

ubiegać się o dofinansowanie bądź sfinansowania KIS ze środków z budżetu centralnego lub 

samorządowego precyzyjnie określa wspomniana już wielokrotnie Ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Procedura zlecania zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego zasadza się na finansowym wsparciu lub całkowitym powierzeniu 

takiego zadania organizacji pozarządowej, wyłonionej w otwartym konkursie ofert lub w 

uproszczonej, ale w dalszym ciągu transparentnej procedurze tzw. małych dotacji.  

 

Zgodnie z art. 13 Ustawy organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania 

publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Konkurs ogłasza się 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) w siedzibie organu administracji publicznej w 

miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 3) na stronie internetowej organu 

administracji publicznej. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w 

dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od 

rodzaju zadania publicznego. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od 

dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 

powinno zawierać informacje o: 1) rodzaju zadania; 2) wysokości środków publicznych 

przeznaczonych na realizację tego zadania; 3) zasadach przyznawania dotacji; 4) terminach i 

warunkach realizacji zadania; 5) terminie składania ofert; 6) trybie i kryteriach stosowanych 

przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; 7) zrealizowanych przez organ 

administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim 

zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym 

uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym. 

 

Co istotne, ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 

następnym może nastąpić już na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w 

przepisach ustawy o finansach publicznych, a zatem od dnia 15 listopada roku 
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poprzedzającego. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie tzw. dziury dotacyjnej, dotykającej 

organizacje pozarządowe na przełomie roku budżetowego i trwającej kilka miesięcy.  

 

Ogłaszający konkurs musi powołać komisje opiniującą, w skład której powinni wejść 

reprezentanci III sektora, a po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ 

administracji publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania 

publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Identyczny tryb – po nowelizacji Ustawy w marcu 2010 r. – dotyczy również zadań pomocy 

społecznej, do tej pory wyłączonych ze stosowania Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. W dyspozycji władz publicznych pozostają też inne tryby 

zlecania, których zastosowanie w danej sytuacji jest uzasadnione (np. tryb z ustawy o 

zamówieniach publicznych), choć zasadniczo preferowany jest tryb otwartego konkursu 

ofert. 

 

Zapisy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określają,  że na 

podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art.14, organ wykonawczy 

JST może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze 

lokalnym lub regionalnym. Jest to możliwe, ale wyłącznie przy spełnianiu dwóch warunków:  

 

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 

tys. złotych (przy czym jedna organizacja może w ten sposób otrzymać  danym roku 

kalendarzowym maksymalnie 20 tys. zł na realizację łącznie wszystkich zadań publicznych w 

trybie tzw. małych grantów), 

- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 
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Jakich zadań mogą dotyczyć tzw. małe granty? Ten tryb zlecania zadań organizacjom jest 

możliwy na przykład w przypadku organizowania akcji i wydarzeń świątecznych (np. 

mikołajki, Wigilia dla osób samotnych, świąteczna zbiórka żywności), konkursy plastyczne, 

organizowanie wypoczynku letniego lub zimowego, półkolonie, obchody rocznicowe, pomoc 

ofiarom powodzi i wiele innych wydarzeń, akcji i projektów, które są realizowane nie dłużej 

niż 90 dni. Ponadto organizacja, która już realizuje zadanie zlecone w trybie otwartego 

konkursu ofert, ma prawo wystąpić o dofinansowanie bądź finansowanie dodatkowego, 

uzupełniającego zakresu tego zadania właśnie w tym trybie. 

 

Zainteresowana organizacja składa w JST wniosek, który może – ale nie musi – być 

przygotowany na formularzu oferty z rozporządzenia MPiPS. Jest to bowiem zastosowanie 

trybu art. 16 Ustawy o działalności pożytku, czyli inicjatywy własnej, a zatem informacja we 

wniosku dotyczyć musi przynajmniej opisu zadania oraz kalkulacji kosztów. Jeśli taki wniosek 

przekona przedstawicieli danego samorządu, że inicjatywa realizacji przez organizację 

danego zadania jest celowa, poinformowana o tym niezwłocznie organizacja składa do JST 

ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem dla otwartego konkursu (art. 19a ust. 2 ustawy). 

W ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia oferty organ wykonawczy JST zamieszcza ją na okres 7 dni 

w następujących miejscach: 

 

- w biuletynie informacji publicznej, 

- w siedzibie organu JST w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, 

- na stronie internetowej organu JST. 

 

Należy pamiętać, że oferta ta musi być zamieszczona w tych trzech miejscach, a nie np. w 

jednym z nich. Upublicznienie złożonej oferty na tzw. mały grant (umieszczenie jej w BIP, w 

siedzibie urzędu, na stronie internetowej urzędu) ma dać możliwość zgłoszenia osobom i 

instytucjom ewentualnych uwag dotyczących oferty. Zapis art. 19 a ust. 4 ustawy określa, że 

każdy, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty we wskazanych miejscach, może 
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zgłosić uwagi. Po upływie 7 dni oraz po rozpatrzeniu uwag zawierana jest niezwłocznie (jak 

najszybciej, bez zbędnej zwłoki) umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego bądź o 

powierzenie zadania publicznego. Załącznik do umowy stanowi złożona oferta (art. 19a ust. 

5). Co jest istotne dla JST - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ 

wykonawczy JST w trybie, o którym mowa powyżej – w trybie tzw. małych grantów, nie 

może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy. Kwota całościowa, od której JST oblicza maksymalny poziom 20% w trybie 

pozakonkursowym, ujmuje wszystkie dotacje, a zatem i te wydatkowane ze środków 

własnych, jak i dotacje udzielone z innych źródeł (np. PFRON).  

 

Realizacja umów dotyczących zadań finansowanych lub dofinansowanych w ramach tzw. 

małych grantów odbywa się na takich samych zasadach, jak realizacja umów zawartych w 

ramach otwartych konkursów ofert (stosuje się zapisy art. 16 – 19 ustawy). Wiele JST (np. 

Urząd Marszałkowski w Łodzi czy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy) zachęca organizacje 

pozarządowe do składania wniosków w tym trybie poprzez odpowiednie zapisy w programie 

współpracy lub ogłoszenia i informowanie na stronach internetowych.  

 

PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA FINANSUJĄCE DZIAŁANIA ORGANIZACJI W OBSZARZE 

AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

 

Organizacje pozarządowe prowadzące Kluby Integracji Społecznej nie należą do sektora 

finansów publicznych, nie są też przedsiębiorstwami nastawionymi na zysk (choć mogą 

prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym wsparciu realizacji celów 

statutowych). Stąd ich sytuacja finansowa jest dość skomplikowana, ponieważ brak stałego i 

przewidywalnego źródła finansowania, jakim dla administracji publicznej jest budżet, a dla 

przedsiębiorstw ich działalność zarobkowa, powoduje ogólną słabość ekonomiczną tych 

organizacji. Większość z nich dysponuje raczej zasobami i potencjałem ludzkim, niż 
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odpowiednio wykwalifikowaną i zatrudnioną na stałe kadrą. 

 

Takie organizacje jednak w Polsce występują i to coraz częściej, ponieważ dzięki zawieraniu 

kontraktów z jednostki publicznymi oraz korzystaniu ze środków Unii Europejskiej (np. w 

ramach Programu Operacyjnego Program Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego) stabilizują kadrę, jak i realizują długofalowe projekty, co w obszarze integracji 

społecznej jest niezbędne. 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII 

 

Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zmierzające do ułatwienia 

dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania 

instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej 

podejmowane są przede wszystkim w ramach Priorytetu VII POKL. 

 

Ważnym elementem Priorytetu jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, 

prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale 

bezrobotnych, imigrantów, osób opuszczających placówki opieki zastępczej czy zakłady 

karne, postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne jako 

pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo. Wobec tych osób stosowane są 

instrumenty aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób wykluczonych na rynek 

pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości 

zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód 

napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez 

to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  

 

Istotne jest również tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form 
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zatrudnienia, w tym w sektorze ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie 

pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne), która łącząc cele 

społeczne z ekonomicznymi stanowi skuteczny instrument aktywizacji osób 

doświadczających trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. W tym 

kontekście kluczowe znaczenie ma wspieranie przedsiębiorczości społecznej i podmiotów 

działających na rzecz jej rozwoju, m.in. poprzez doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo - 

prawne. Wsparcie w ramach Priorytetu jest zatem przeznaczone nie tylko dla podmiotów 

ekonomii społecznej, ale również dla instytucji powołanych do jej wspierania, które poprzez 

dostarczanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia działalności 

gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi czy stosowania przepisów prawnych, 

umożliwiają rozwój i funkcjonowanie gospodarki społecznej.  

 

Dodatkowym elementem wsparcia na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich jest system 

małych dotacji (do 50 tys. zł), za pomocą którego wspierane są inicjatywy ukierunkowane na 

podnoszenie zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej 

mieszkańców i rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich, w celu zmniejszenia 

zróżnicowań pomiędzy tymi obszarami a ośrodkami miejskimi. 

 

Krajowy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Rada Ministrów w dniu 4 listopada 2008 przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii 

Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz uchwałę w 

sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 

lata 2009-2013, przedłożone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (więcej na: 

pozytek.gov.pl). Corocznie na finansowanie 4 priorytetów FIO rząd przeznacza 60 mln. zł. 

 

W Priorytecie I Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne projekty powinny 

w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz 
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łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Obszary 

wsparcia to: 

 

1. kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu 

publicznym – programy edukacyjne związane ze wzmacnianiem świadomości społecznej i 

obywatelskiej; 

2. aktywizacja obywateli w sprawach publicznych – programy na rzecz obywatelskiego 

zaangażowania w sprawy publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych, 

konsultacjach społecznych, udział w wyborach, wolontariat, filantropię, członkostwo w 

stowarzyszeniach. 

 

Z kolei projekty realizowane w ramach Priorytetu IV Rozwój przedsiębiorczości społecznej 

powinny w różnych formach promować ideę łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) 

z aktywnością społeczną, przedsiębiorczość społeczną i ideę partnerstwa trójsektorowego. 

Rekomendowane działania w tym priorytecie to: 

 szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej 

inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe,  

 promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych 

praktyk w tym obszarze,  

 promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsiębiorców 

oraz współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej,  

 promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy – 

spółdzielczość socjalna. 

 

Pozostałe wybrane źródła finansowania 

 

Pomimo wzrostu kwot przeznaczanych na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym przez 

jednostki samorządu terytorialnego w dalszym ciągu istotnym i oczekiwanym wsparciem 
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finansowym dla realizowanych projektów służą konkursy dotacyjne poszczególnych 

ministerstw. Przykładem są coroczne i zróżnicowane konkursy ogłaszane przez Ministerstwo 

Sportu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

czy wreszcie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Podobne znaczenie na poziomie regionalnym – obok środków POKL – pełnią konkursy 

finansowane ze środków własnych urzędów marszałkowskiego i – choć rzadziej spotykane – 

wojewody. Przykładem może być ogłoszony 13 stycznia 2009 r. przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego w drodze uchwały  nr 32/208/09  otwarty konkurs ofert na realizację w 

województwie mazowieckim w 2009 r. zadań publicznych z zakresu rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego (www.dialog.mazovia.pl). 

 

Mniejszymi, ale ważnymi, szczególnie z punktu widzenia młodych organizacji działających na 

terenach wiejskich, dysponują takie organizacje grantodawcze, jak Polska Fundacja Dzieci i 

Młodzieży, Akademia Filantropii Lokalnej w Polsce, Fundacja Batorego, Fundacja 

Wspomagania Wsi i inne (więcej: ngo.pl). 
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SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ: 

 

Zatrudnienie socjalne – art.1 ust.4 ustawy – to: „...zapewnienie osobom, o których mowa w 

ust.2, możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej, 

kluby integracji społecznej i zatrudnienia wspieranego...”. 

 

Prowadzący Klub Integracji Społecznej – art.18.ust.1 ustawy – to: gmina, ośrodek pomocy 

społecznej lub organizacja pozarządowa i podmioty zrównane (kościelna jednostka 

organizacyjna, spółdzielnia socjalna osób prawnych) 

 

Uczestnik zajęć w Klubie Integracji Społecznej – art. 1 ust. 2 ustawy – to osoby, zaliczone do 

takich grup ryzyka jak : 

 bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,  

 uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, 

 uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu 

programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

 chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

 bezrobotni, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, pozostający bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy, 

 zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,  

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

 uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o 

pomocy społecznej,  

 

To głównie osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względów na swoją 

sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych 

potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub 
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ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 

 

Reintegracja społeczna – art. 2 pkt 4 ustawy - to działania mające na celu odbudowanie i 

podtrzymanie u osoby umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia 

ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.   

 

Reintegracja zawodowa – art. 2 pkt 5 ustawy - to działania mające na celu odbudowanie i 

podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań 

umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w 

odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, 

w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w 

miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. 

Klub Integracji Społecznej to też jednostka organizacyjna udzielająca wsparcia dla 

integrowania się grup osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, to jednostka 

pomagająca samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne 

inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do 

tworzenia własnych miejsc pracy.  

 

Klub Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną otwartą na potrzeby lokalnego 

środowiska, która stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do 

potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym. Dlatego wskazane jest wpisanie działalności KIS w lokalną strategię 

rozwiązywania problemów społecznych lub lokalny plan rozwoju. 

 

 

 


