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„Centrum Integracji Społecznej -
podmiot zatrudnienia 
socjalnego, jako skuteczne 
narzędzie integracji”



Podmioty Zatrudnienia Socjalnego

 Funkcjonują w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 

2003 roku z póź. zm.

 Cel: integracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie

 W obligatoryjnym partnerstwie z PUP 

i OPS

 Zadaniem Centrum jest umożliwienie mieszkańcom znajdującym się w 

trudnej sytuacji socjalno – bytowej rozwoju w zakresie społeczno –

zawodowym poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i 

osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym 

wykluczeniu społecznemu, 



Podmioty Zatrudnienia Socjalnego

- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, 

przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, 

- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, uczenie 

umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami 

pieniężnymi.





Powstanie

Centrum Integracji Społecznej 

w Gdańsku zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. 

Brata Alberta Koło Gdańskie.

Status nadany przez Wojewodę Pomorskiego 

w dniu 15 września 2008r. Decyzja nr 3/2008.Obecnie status 

przedłużony do 15 września 2018 roku.



Kto może zostać uczestnikiem CIS

 Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności:

 -osoby bezdomne realizujące IPWzB

 -osoby uzależnione od alkoholu

 -osoby uzależnione od narkotyków 

 -osoby bezrobotne (min. 12 m-cy)

 -osoby chore psychicznie

 -osoby zwalniane z zakładów karnych

 -osoby niepełnosprawne

 - uchodźcy

- inni np. 50+



Kto nie może zostać uczestnikiem CIS

 Osoby, które mają prawo do:

 - zasiłku dla bezrobotnych

 - zasiłku przedemerytalnego

 - świadczenia przedemerytalnego

 - renty strukturalnej

 - renty z tytułu niezdolności do pracy

 - emerytury



Warunek uczestnictwa wg ustawy

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie 

Indywidualnego Programu Zatrudnienia 

Socjalnego (IPZS).

Uczestnicy mają obowiązek przebywania w 

CIS minimum 6 godzin dziennie przez 5 dni 

w tygodniu w okresie minimum 6 m-cy.



DOBRE PRAKTYKI 

CIS GDAŃSK, CZYLI 

CO NAS 

WYRÓŻNIA…



Szczegółowa diagnoza

Psycholog, doradca zawodowy i pracownik socjalny podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej, a później po miesiącu próbnym tworzą pogłębioną diagnozę 

Uczestnika.

Tworzony jest Indywidualny Program Reintegracji, który zawiera szczegółowe 

wytyczne oraz plan pracy z Uczestnikiem, np.:

- Podjęcie terapii uzależnień,

- Uczęszczanie na psychoterapie indywidualną,

- Dbanie o stan zdrowia,

- Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- Konsultacje z prawnikiem,

- Rozwiązywanie problemów mieszkaniowych, np. zadłużenia czynszowe,

- Praca nad upadłością konsumencką, itp…



Asystent uczestnika CIS
W miarę upływu lat, metodą prób i błędów wypracowaliśmy sprawdzony i 

skuteczny sposób działania. Interdyspyplinarne podejście do uczestnika 

wymaga kadry złożonej ze specjalistów z różnych dziedzin.

Jako jedyne Centrum Integracji Społecznej w Polsce oferujemy wsparcie 

asystentów uczestników CIS.  



 W  CIS Gdańsk zatrudnionych jest 3 asystentów.

 Jako mobilni pracownicy wspierają Uczestnika, także na warsztatach 

zawodowych, pozostają w ciągłym kontakcie z pracodawcami.

 Dzięki ich staraniom jesteśmy w stanie na bieżąco dostrzegać i 

reagować na problemy.

 Asystenci pozostają w bliskim kontakcie z Uczestnikami, zyskują 

zaufanie, dzięki czemu  mogą funkcjonować w relacji nieformalnej.

 Bliski kontakt umożliwia zwiększenie wpływu na ważne decyzje 

życiowe Uczestnika  - motywując go do działania.

 Uczestnicy, jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym borykają 

się z różnymi problemami – co wymaga indywidualnego  podejścia do 

każdego z Uczestników.

 Asystenci pozostają do ciągłej dyspozycji uczestników służąc zawsze 

pomocą i wsparciem w różnych sytuacjach.



W trakcie  spotkań warsztatowych z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pracownikiem 

socjalnym poruszane są tematy związane z reintegracją społeczną i zawodową. Warsztaty 

cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, sprzyjają integracji grupy i 

przygotowują uczestników do powrotu i poruszania się na rynku pracy.

Aktywizacja społeczna



Wspieramy i angażujemy się w 

integracje Uczestników 

Dzień kultury POLSKO - CZECZEŃSKIEJ



 Imprezy, wyjazdy, rozrywki integracyjne…..



Kształtowanie aktywnej postawy 

społecznej
Uczestnicy CIS Gdańsk, nie tylko otrzymują od nas wsparcie, ale także 

sami udzielają się społecznie, pomagając innym:

Uczestnicy warsztatu rękodzielniczego CIS Gdańsk, zaangażowali się w akcję w 

Dzień Solidarności z Uchodźcami i dziergali czapki i szaliki da Uchodźców. W 

pracowni wydziergano czapki i kapcie przekazane z listem do obozu dla 

uchodźców.



 Włączenie się naszej Uczestniczki do akcji wspierającej fundację KOTangens, która pomaga 

bezdomnym kotom. Uczestniczka podarowała 30 własnoręcznie wykonanych myszek, które 

następnie zostały zlicytowane. 

 Wszystkie wewnętrzne warsztaty zawodowe CIS Gdańsk,

zaangażowały się w projekt ,,Galeria Gdańsk ITD.’’. 

Wykonano przedmioty, na których zostały umieszczone 

zilustrowane historie mieszkańców Gdańska(w tym uczestników CIS). 

Wszystkie przedmioty zostaną zaprezentowane w czasie wernisażu. 



 Akcja charytatywna organizowana przez uczestników CIS Gdańsk, uczestnicy 

cały miesiąc zbierali dary, oraz wyszywali zabawki dla Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt ,,Promyk”.

Uczestnicy zaangażowali się także w akcje sprzątania schroniska. 



Karty na przejazdy dla osób aktywnie 

poszukujących zatrudnienia

Dzięki wyjątkowo dobrej współpracy CIS Gdańsk z samorządem Gdańska, w 

Uchwale Rady Miasta Gdańska wpisano Uczestników CIS jako osoby uprawnione 

do korzystania z darmowych przejazdów komunikacją miejską. 



WARSZTATY NASZYCH UCZESTNIKÓW:

- na warsztatach zewnętrznych i wewnętrznych uczestnicy nabywają umiejętności 

niezbędne do późniejszego podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy

- program reintegracji zawodowej jest realizowany pod okiem instruktorów warsztatów 





Uczestnictwo w CIS (min 6 m-cy)

➢Udział w zajęciach społeczno – diagnostyczno -

integracyjnych podczas m-ca próbnego

➢Udział w warsztatach zawodowych 4 dni w tygodniu 

➢Udział w zajęciach integracji społecznej  - 1 dzień w 

tygodniu

➢Udział w zajęciach komputerowych

➢Konsultacje specjalistyczne: np. terapeuta, prawnik



Uczestnictwo w CIS (min 6 m-cy)

➢Udział w edukacji ogólnej np. język niemiecki,  

angielski, szkolenia przedmedyczne,

➢Udział w szkoleniach zawodowych, 

➢Udział w wyjściach, wycieczkach integracyjnych



Współpraca i partnerstwa

 MOPR Gdańsk, GUP 

 Pomorski Konwent CIS KIS  

 Pomorski Komitet Rozwoju ES

 Ogólnopolski Konwent CIS KIS

 Rada Zatrudnienia Socjalnego przy MRPiPS

 Inne NGO

 Przedsiębiorstwa



Dziękuję za uwagę ;)


