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               Regulamin  

                                   Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu 

§1  
  

1. Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu jest nowoczesną placówką aktywizacji zawo-

dowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działającą na podstawie ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym.   

  

§2   
  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:   

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu  so-

cjalnym (Dz.U. 2003r. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami),   

2. CIS - należy przez to rozumieć Centrum Integracji Społecznej,   

3. Centrum - należy przez to rozumieć Centrum Integracji Społecznej,   

4. Kierownik - należy przez to rozumieć Kierownika Centrum Integracji Społecznej  

w Olkuszu,   

 

5. Uczestniku/Uczestniczce - należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach w 

Centrum  Integracji Społecznej w Olkuszu w ramach indywidualnego planu działania,   

6. Programie - należy przez to indywidualny plan działania.   

7. Projekt – Projekt : „Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu „ 

§3   
  

Zadania CIS   

1. CIS jest powołane do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową i spo-

łeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuacje 

życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 

życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w 

życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. . Wsparcie  dla 75 osób w ciągu 3 lat, 25 

osób w ciągu roku. W ramach CIS zatrudnionych zostanie  4 instruktorów zawodu ( kelner, 

barman, kucharz, pracownik administracyjno-biurowy), kierownik CIS, doradca zawo-

dowy, psycholog. 
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2. Swoje zadania CIS realizuje poprzez: .   

- doradztwo zawodowe – wypracowanie aktywnego Programu  wsparcia w procesie samo-

poznania, nabywania kompetencji społecznych i zawodowych, motywowanie do dalszej 

pracy, do podjęcia pracy. Określenie predyspozycji zawodowych. Zajęcia indywidualne, 4 

h na osobę  

 

- doradztwo psychologiczne – przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb w celu 

określenia predyspozycji psychospołecznych. Aktywny Program dla każdego z uczestni-

ków/ uczestniczek projektu prowadzony w pierwszym miesiącu uczestnictwa  w projekcie. 

Zajęcia indywidualne, 4h na osobę. 

 

-  Aktywna integracja o charakterze społecznym i zawodowym. Dla każdy z Uczestników/ 

Uczestniczek  stworzony będzie indywidualny program zatrudnienia socjalnego w oparciu o 

który uczestnik/ Uczestniczka  otrzyma świadczenia integracyjne za każdy miesiąc uczest-

nictwa w CIS w Olkuszu. W ramach zadania będą realizowane różnorodne formy aktywizacji 

wynikające z diagnozy oraz opracowanej ścieżki reintegracji. Aktywizacja w wymiarze spo-

łecznym będzie się odbywać między innymi poprzez trening kompetencji i umiejętności spo-

łecznych -poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne zajęcia grupowe po ok. 12-13 

osób w grupie w wymiarze 24 h na grupę . W każdym roku po 2, 3 grupy. 

 

-  W ramach integracji zawodowej utworzone zostanie Centrum Integracji Społecznej. W 

szczególności utworzenie pracowni gastronomicznej  w ramach którego Uczestnicy/Uczest-

niczki zdobywać będą  kwalifikacje zawodowe w zawodach barman, kucharz, kelner. Jak 

też utworzenie warsztatu o  profilu administracyjno - biurowym  w którym uczestnicy/Uczest-

niczki CIS będą zdobywać kwalifikacje w ramach  zawodu pracownika biurowego. W ra-

mach zadania  Uczestnicy/Uczestniczki będą otrzymywać świadczenia integracyjne zgod-

nie z ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Wsparcie zawodowe będzie obejmowało 10 mie-

sięcy dla każdego z 75 Uczestników/Uczestniczek CIS. Działania w obrębie zadania mają 

na celu kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie 

pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, na-

bywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub 

podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb 

własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez za-

trudnienie lub działalność gospodarczą. Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowa-

nia posiadanymi środkami pieniężnymi;   
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§4  
  

Nabór uczestników , warunki uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu.  

 

1. Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie własnego wniosku uczestnika, lub 

wniosku wystawionego przez instytucję ( np. OPS, PCPR). Również  osoby korzystające 

z PO PŻ. 

 

2. Rekrutacja przebiegać będzie:  

- przez pierwsze 6 miesięcy 2018 roku 

- pierwszy kwartał 2019 roku 

-oraz pierwszy kwartał 2010 roku 

 

3. W przypadku osób uzależnionych warunkiem przyjęcia do CIS jest zakończenie programu 

psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego.   

 

4. O udział w projekcie mogą ubiegać się również osoby które są zarejestrowane w Powia-

towym Urzędzie Pracy w Olkuszu i  maja nadany III profil pomocy ( ok 40 osób)  

 
 

5. W projekcie weźmie udział  ok 40 K oraz 35 M 

 

6. W projekcie weźmie udział ok.25 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 

 
 

7. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe powiat olkuski, powyżej 18 roku ży-

cia. 

 

8. Kandydaci/Kandydatki do projektu będą ubiegać się o miejsca na podstawie wskazanych, 

punktowanych kryteriów rekrutacyjnych. 

 
 

9.  Pierwszeństwo w udziale w projekcie mają osoby u których zdiagnozowana zostanie  naj-

większa ilość problemów zgodnie z następującą punktacją : 
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- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrot-

nego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 

przesłanek – 1 pkt za każdą przesłankę, 

- zaświadczenie wydane przez odpowiednią instytucję, osoby o znacznym lub umiarko-

wanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi , 

niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi i osoby z cało-

ściowymi zaburzeniami rozwojowymi – 2 pkt. 

-  płeć – kobieta – 1 pkt 

 

10.  W przypadku zgłoszenia się do projektu większej liczby osób zostanie utworzona lista 

rezerwowa z której w razie rezygnacji z uczestnictwa lub przerwaniu udziału w projekcie 

zostaną dobrane osoby. 

 

11. Przerwanie realizacji programu CIS następuje w przypadku:   

a. naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę postanowień programu uniemożliwiające 

jego dalszą realizację, w tym długotrwałej nieobecności nie potwierdzonej zwolnieniem 

lekarskim,  

 b. długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności,   

c. rezygnacji uczestnika.  

 d. Zakończenie realizacji programu CIS następuje w dniu, w 

którym:   

I. Uczestnik/ Uczestniczka podejmie zatrudnienie na zasadach przewidzianych w przepi-

sach prawa pracy,   

II. Uczestnik/ Uczestniczka podejmie działalność gospodarczą,   

III.  Upłynie okres uczestnictwa w zajęciach CIS.  

 

 12. Świadczenia dla uczestników CIS:   

I. W trakcie realizacji programu – uczestnictwa w warsztatach w pracowniach gastronomicz-

nej lub biurowej CIS Uczestnik/Uczestniczka pobiera świadczenie integracyjne w wymiarze 

100 % zasiłku dla bezrobotnych w właściwym okresie uczestnictwa w warsztatach w pra-

cowniach gastronomicznej lub biurowej oraz 50 % zasiłku dla bezrobotnych podczas okresu 

próbnego stanowiącego 1 miesiąc uczestnictwa. . Do świadczeń dodana będzie kwota z 

wkładu własnego Stowarzyszenia „DELFIN” w wysokości 83 760,00 zł w sumie. Kwota sta-

nowiąca dopłaty z wkładu własnego do świadczeń integracyjnych przyznanych przez Po-

wiatowy Urząd Pracy w Olkuszu wypłacana będzie Uczestnikom /Uczestniczkom CIZ przez 

okres właściwego uczestnictwa , udziału w zajęciach w ramach CIS lub po ich zakończeniu. 

Dopłata stanowi dla Uczestnika/Uczestniczki projektu dodatkową gratyfikację za zaangażo-

wanie, brak absencji, postępy oraz chęć i podnoszenie sukcesywne  swoich umiejętności 

http://www.psolkusz.pl/
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,gratyfikacja  nie dotyczy osób które  zrezygnowały z udziału w projekcie  przed okresem 

uznania za  podniesienie umiejętności  i pozytywne zakończenie udziału w  warsztatach tj 

co najmniej 6 miesięcy udziału w warsztatach.  Kwota na jednego uczestnika  ok. 1 116,81 

zł (  9 miesięcy uczestnictwa właściwego x 124,09 zł ). Możliwa jest gratyfikacja stanowiąca 

różne kwoty dla poszczególnych  Uczestników/ Uczestniczek  warsztatów w zależności od 

przebiegu  uczestnictwa  w warsztatach. 

  

II. W przypadku nieobecności dłuższej niż 14 dni nie potwierdzonej zwolnieniem lekarskim 

stypendium nie przysługuje.  Za każdy dzień nieobecności potwierdzonej zwolnieniem le-

karskim przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 

III. W trakcie uczestnictwa w zajęciach w ramach CIS Uczestnikom/Uczestniczkom przy-

sługuje 4 dni wolnego od zajęć. W trakcie wykorzystania 4 dni wolnego świadczenie inte-

gracyjne będzie wypacane. 

§5  

 

                                            Zasady uczestnictwa w CIS.   

1. Uczestnikiem CIS mogą być osoby:   

a. bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozu-

mieniu przepisów o pomocy społecznej,   

b. uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecz-

nictwa odwykowego, nie później niż rok przed przystąpieniem do zajęć w CIS,   

c. długotrwale bezrobotne, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, pozostających bez pracy przez co najmniej 12 miesięcy w okresie  

24 miesięcy. Posiadające III profil pomocy. 

 

2. Program uczestnictwa w CIS podzielony jest na  etapy:  

1) doradztwa zawodowego – 4 h dla każdego uczestnika , 

określenie IPD 

2) doradztwo psychologiczne - – 4 h dla każdego uczest-

nika , określenie IPD 

3) aktywna integracja o charakterze społecznym  

- utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie lokalu gastronomicznego 

- wyposażenie warsztatu biurowego 

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych, porad-

nictwo psychologiczne i psychospołeczne 

http://www.psolkusz.pl/
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4) aktywna integracja o charakterze zawodowym 

- 10 miesięczne  warsztaty zawodowe  pod okiem 

 instruktora zawodu, wypłaty świadczeń integracyjnych. 

 

3.Uczestnictwo w programie CIS jest bezpłatne i nie może być krótsze niż 6 godzin, nie 

dłużej niż 8 godzin dziennie.  

 

§6   

                                                 Prawa uczestnika CIS.   

1. Bezpłatne uczestnictwo w programie.   

 

2. Korzystanie ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie realizacji programu.   

 
 

3. Jeden bezpłatny posiłek dziennie.   

 

4. Korzystanie z wyposażenia CIS przeznaczonego dla uczestników.  

 
 

5. Pobieranie świadczenia integracyjnego.  

§7  

                                          Obowiązki uczestnika CIS.   

l. Uczestniczenie w zajęciach CIS.   

 

2. Realizacja podpisanego przy rekrutacji do CIS indywidualnego programu.   

 

3.Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.   

 

4.Trwanie w abstynencji w czasie trwania zajęć w CIS.  

  

5.Dbanie o utrzymanie porządku na terenie CIS.   

 

6.Dbanie o mienie CIS.   

 

7.Współpraca z pracownikami CIS.   

http://www.psolkusz.pl/
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8.Usprawiedliwianie nieobecności zgodnie z następującymi zasadami:   

a. nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim powiadomienie niezwłocznie w 

ciągu 2 dni, dostarczenie zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni,   

b. nieobecność usprawiedliwiona na piśmie z innych przyczyn niezwłocznie w ciągu 2 dni.   

Niestosowanie trybu i terminów skutkuje nie usprawiedliwieniem nieobecności.  

 

9. Stosowanie się do ustalonego planu zajęć.   

 

10. Przestrzeganie Regulaminu CIS.   

§8   

                                              Wyróżnienia i nagrody.   

W CIS stosuje się następujący system wyróżnień i nagród:   

1. Pochwała ustna osób odpowiedzialnych za realizacje programu.   

 

2. Pochwała pisemna Kierownika CIS  z dołączeniem do akt.   

§9  

Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa  W CIS stosuje się następujący 

system kar:   

1. Upomnienie osób odpowiedzialnych za realizacje programu.   

 

2. Nagana pisemna Kierownika CIS z dołączeniem do akt.   

 
 

3. Usunięcie z CIS.   

       § 10   
1. Odpowiedzialnym za przestrzeganie Regulaminu na terenie CIS jest Kierownik  CIS.   

 

2.Każdy nowy uczestnik projektu zapoznaje się z Regulaminem i podpisuje oświadczenie o 

przyjęciu go do wiadomości oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.   

  
         ……………………………… 
……………………………………   

Miejscowość/data                                                                      Podpis        
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