
Program działań Klubu Integracji Społecznej działającego 

                                 w  GOPS Piecki -  2019r 

 

1.Cel główny programu:  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych 
                         i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych 
                         działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa  
                         w życiu społecznym i zawodowym. 

 
2.Cele szczegółowe programu- 
                     - reintegracja społeczna i zawodowa 

                   -prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego 

                   -organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym 

                   -prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia  

                   -aktywności  społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury, 

                    -integracja działań lokalnej społeczności, 

                    -współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań  

                   -wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników , 

                   -organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy. 

 

3. Uczestnicy    
 
                       - osoby wykluczone i marginalizowane społecznie 
                        - osoby bezrobotne, a szczególnie długotrwale 
                        - kobiety pozostające poza rynkiem pracy 
                         -osoby niepełnosprawne 
                         -wychowankowie  placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
                         -osoby uzależnione po okresie leczenia odwykowego 
                        - rodzice samotnie wychowujący dzieci 
                        - bezrobotne matki z małymi dziećmi 
                        -osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkań, 
                        - seniorzy 
 
4.  Reintegracja społeczna 
                    Reintegracja społeczna czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby     
                    uczestniczącej w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej umiejętności  
                    uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych 
                    w miejscu pracy ,zamieszkania lub pobytu. 
Warsztaty integracyjne : 
Celem  zajęć jest: lepsze poznanie samego siebie ,własnej reakcji i zachowań w relacjach 
 z innymi ludźmi ,łatwiejsze nawiązanie kontaktów ,doskonalenie i poprawa relacji 
interpersonalnych w rodzinie ,grupie szkoleniowej oraz środowisku lokalnym. 
 Wzmocnienie wiary w siebie i swoje możliwości ,wzrost poczucia wartości ,poznanie swoich 
mocnych i słabych stron, umiejętność wykorzystania ich w życiu codziennym oraz 
umiejętność podejmowania świadomych decyzji i zachowań społecznych. Spotkanie te mają 
również na celu utrzymanie dobrego klimatu zabawy oraz relaksu w celu integracji grupy 
 i zbudowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa 



 
Trening umiejętności i kompetencji społecznych: 
 Trening psychologiczny i zajęcia warsztatowe umożliwiają praktyczne uczenie się poprzez 
bezpośrednie doświadczenie zdobywane w małych grupach .Uczestnicy grupy 
skoncentrowani będą przede wszystkim na poszerzaniu własnych dyspozycji emocjonalnych 
oraz umiejętności społecznych ułatwiających im nawiązanie bezpośredniego kontaktu z 
innymi ludźmi, pracodawcą czy grupą współpracowników. 
Cele : 
        - poprawa funkcjonowania w relacjach i sytuacjach społecznych 
        - dokonywanie samooceny -budowanie pozytywnego obrazu siebie ,autoprezentacja; 
        -nabycie wiedzy i umiejętności kontrolowania swoich emocji i efektywnego    
          rozwiązywania problemów; 
       - doskonalenie umiejętności kontrolowania swoich emocji i efektywnego rozwiązania       
          problemów; 
        -zwiększenie wewnętrznej motywacji do działania oraz gotowości do zmian      
         wzmocnienie   poczucia własnej wartości  
       - przełamanie barier w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia zawodowego 
 
5. Reintegracja zawodowa 
 
        Reintegracja zawodowa to działanie mające na celu odbudowanie i podtrzymanie      
        zdolności do samodzielnego świadczenia na rynku pracy. 
 
 Doradztwo zawodowe - 
Na proces doradczy składać się będzie: 
       -analiza zasobów własnych uczestników pod kątem mocnych i słabych stron oraz szans  
        i zagrożeń 
       -określenie potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników 
       -analiza rynku pracy 
       -opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego dla każdego z uczestników       
         z uwzględnieniem proponowanych szkoleń  
 
 Działania towarzyszące : 
 
 

L.
P 

                Rodzaj działania  
Wykonawca 

Źródło 
finansowania 

          
        Koszt 

1. 
 
 
 
 

Działania  terapeutyczne  
-porady dla osób uzależnionych 
-grupowe wsparcie dla osób uzależnionych, 
-akcje profilaktyczne ,integracyjne dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz osób starszych 

Punkt 
konsultacyjno - 
informacyjny 
-pracownicy GOPS 

 
GPPiRPA 

 

2. Działania zatrudnieniowe 
- organizacja prac społecznie -użytecznych wg. zasad     
  objętych w ustawie o promocji zatrudnienia 
i  instytucjach rynku pracy 
-udzielenie pomocy formalno -prawnej  w tworzeniu  

 
 
 
 
-Inkubator 

 
 
 
W ramach 

 



 i organizowaniu np. spółdzielni  socjalnych  
-przygotowanie uczestników zajęć KIS do podjęcia 
zatrudnienia wspieranego (wg.art.16 ustawy o 
zatrudnieniu)  
 

Przedsiębiorczości 
Społecznej  

porozumienia 
PIK 

3. Działania edukacyjno - pomocowe 
-kursy ,szkolenia , 
-zajęcia z autoprezentacji 
-przygotowanie dokumentacji związanej z podjęciem    
pracy  
-podstawowe kursy przygotowania zawodowego ,przy 
współpracy z urzędami pracy, które znają potrzeby 
rynku 
-szkolenia z zakresu podstaw prawa pracy ,zasad 
tworzenia własnych firm  oraz spółdzielni socjalnych 
-warsztaty z zakresu ekonomii domowej obejmujące 
racjonalne gospodarowanie budżetem domowym 
-projekty 
 

 
-Powiatowy Urząd     
  Pracy 
 
 
-Inkubator 
Przedsiębiorczości 
Społecznej 

 
 
 
 
W ramach  
porozumienia 
PIK 

 

4 Działania integracyjne 
-zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy 
spędzania czasu wolnego 
-wolontariat ,,Pomocna dłoń" 
 

Koordynator KIS   

5. Poradnictwo prawno-administracyjne 
-pomoc oraz porady w zakresie kierowania pism     
administracyjnych ,wniosków do różnych urzędów 
 i instytucji 
-bezpłatne korzystanie z problemów zgłaszanych 
indywidualnie  przez uczestników 

Punkt 
konsultacyjno - 
informacyjny 
 

W ramach 
porozumienia 
PKI 

 

 
 

Działania uzupełniające: 

-możliwość skorzystania z komputera i internet 

 

 

     Sporządził:                                                                                                                   Zatwierdzi ł: 

  Koordynator                                                                                                        Kierownik 

Klubu Integracji Społecznej                                                            Gminnego Ośrodka Społecznej  

 w Pieckach                                                                                                          w Pieckach                                                                      

Agnieszka Wasyk                                                                                             Teresa Nowacka 

 


