
Centrum Integracji Społecznej
 w Częstochowie
 ul. Legionów 50A

42-202 Częstochowa

Forma organizacyjna:
    samorządowy zakład budżetowy

     
     
    
      



1 styczeń 2013 rok – powołanie  
Centrum Integracji Społecznej 

w Częstochowie przy ul. Legionów 

Centrum stanowi jednostkę organizacyjną Gminy 
Miasta Częstochowy nieposiadającą osobowości 

prawnej.

II połowa 2013 roku – utworzenie warsztatów

styczeń 2014 – ponad 100 uczestników

czerwiec 2014 – dynamiczny rozwój Centrum

2015 / 2016 – funkcjonują warsztaty skupiające średnio  
                              
300 uczestników

2017 – liczba uczestników warsztatów maleje do 180 
                    osób



reintegracja społeczna  – oznacza działania 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

reintegracja zawodowa – oznacza działania mające na celu 
odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej         
w zajęciach w centrum integracji społecznej i klubie 
integracji społecznej zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku pracy



Zasady kierowania do centrum integracji społecznej

Przyjmujemy do programu tylko osoby uprzednio 
pozytywnie zweryfikowane przez MOPS i posiadające 
skierowania, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego  (rodzinnego).

Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do 
Centrum po podpisaniu z nią IPZS, zwanego 
„programem”.

Terminy: rekrutacja odbywa się w określonych 
terminach, o których wcześniej powiadamiamy

http://cis.czestochowa.pl/page/26/rekrutacjaogłoszenia, komunikaty

http://cis.czestochowa.pl/page/26/rekrutacja


Indywidualny program zatrudnienia socjalnego (IPZS)

W trakcie realizacji programu bez uczestnictwa w 
Centrum świadczenie integracyjne nie przysługuje.

Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum 
kierownik Centrum wydaje uczestnikowi zaświadczenie 
potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i umiejętności 
nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej.

Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez 
uczestnika ze świadczeń z ubezpieczenia 
zdrowotnego, na zasadach określonych w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.



Ubezpieczenia obowiązkowe zgodnie z art. 1 ustawy        
  z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Z 2013 r., poz. 1442, 
z późn. zm.) ubezpieczenia społeczne w Polsce 

obejmują:

ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

ubezpieczenie z tytułu wypadków w pracy i chorób 
zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym,

ubezpieczenie w razie choroby i macieżyństwa,

 zwane ubezpieczeniem chorobowym.



Warsztaty:

● porządkowy (tereny zielone, transport)
● kulinarno-gastronomiczny (stołówka, catering),
● remontowo-budowlany,
● usług społecznych,
● monitoringu i nadzoru (parking, ogrzewalnia),
● administracyjny,

… stanowią najbardziej oczekiwaną przez 
Uczestników formę zajęć i faktycznie pełnią 
bardzo ważną rolę w procesie reintegracji 
społecznej i zawodowej,



… zarządzamy czterema zabudowanymi 
nieruchomościami…
• sala konferencyjna z zapleczem 

socjalnym,
●sale zajęć,
●pracownia malarska i komputerowa,
●pokój dla maluchów,
●najem i dzierżwa: 
DzDP Senior-Wigor, SdDzŚZ AMICUS, Adullam, spół. socjal. JżB, 
JżZ, OSL, MZDiT, EMPATIA,
●sala spotkań dla 150 osób

oprócz warsztatów ...



„Schematom STOP! „ – kierowany do 
rodzin wielodzietnych,

 „Wzmacnianie potencjału Centrów 
Integracji Społecznej na terenie miasta 
Częstochowy” - pracownia cateringowa

Udział w projektach 



Sposoby realizacji celów

 centrum integracji 
społecznej

 z innymi podmiotami

 gospodarki



ZAKŁAD SZKOLĄCY  - nowa forma aktywizacji 
zawodowej uczestników

OPIS: Uczestnicy warsztatów odbywają szkolenia      
       w ramach Zakładu Szkolącego podzieleni        
       na kilkuosobowe grupy lub bezpośrednio         
        ze wskazanym pracownikiem zakładu.

SKUTECZNOŚĆ: zaangażowanie uczestników          
 w zakładzie produkcyjnym, często po długiej 
przerwie, gdzie wchodzą w tryb życia sprzed 
bezrobocia. Nie bez znaczenia jest tu 
perspektywa zatrudnienia – to silne 
umotywowanie, by pracować  i starać się o dobry 
wynik



INNOWACYJNOŚĆ: stworzenie w ramach 
warsztatów środowiska zbliżonego do 
warunków pracy w realnym zatrudnieniu. 
Ważna jest praca obok osób zatrudnionych na 
umowach o pracę,             z perspektywą 
dołączenia do nich.

UNIWERSALNOŚĆ: możliwe do zaadoptowania 
            w przypadku każdego zakładu, który 
zobowiąże się do zatrudnienia części 
uczestników IPZS.



Warsztat monitoringu i nadzoru

OPIS: warsztat angażuje bezdomnych uczestników 
CIS w opiekę nad innymi bezdomnymi 
korzystającymi z Ogrzewalni Miejskiej.

SKUTECZNOŚĆ: uczestnicy nabywają nie tylko 
zachowania społeczne, lecz również gotowość do 
pomocy innym potrzebującym



INNOWACYJNOŚĆ:  obustronnie korzystne 
zaangażowanie osób bezdomnych w pomoc 
bezdomnym. Uczestnicy widzą wyraźnie         
z jakiej sytuacji wychodzą i są przez               
to umotywowani. Również stanowi to silny 
bodziec dowartościowujący.

UNIWERSALNOŚĆ:

możliwe do zaadoptowania w każdym 
środowisku, w który przebywają bezdomni.



Warsztat porządkowy

OPIS: warsztat angażuje uczestników CIS 
podzielonych na kilku osobowe zespoły w prace 
porządkowe w zasobach mieszkalnych ZGM TBS 
oraz terenach zielonych

SKUTECZNOŚĆ: uczestnicy powracają do rytmu 
dnia z okresu sprzed bezrobocia, ponownie 
podlegają samodyscyplinie i wymogom ustawy        
o zatrudnieniu socjalnym,



INNOWACYJNOŚĆ:
zapoznanie z rodzajem wykonywanej pracy              
          i motywacja do skorzystania z  możliwości 
udziału w programie „Praca za czynsz” oferującym 
w zamian za pracę spłatę zadłużenia za lokal,

UNIWERSALNOŚĆ:
możliwe do zaadoptowania w każdym środowisku,



Warsztaty usług społecznych

OPIS: warsztat angażuje uczestników CIS                       
      do wykonywania zadań w różnego typu placówkach 
       na terenie Miasta,

SKUTECZNOŚĆ: często po długiej przerwie uczestnicy 
powracają do rytmu dnia z okresu sprzed bezrobocia, 
mocnym czynnikiem motywacyjnym w zaangażowanie 
uczestników w wykonywanie pracy w zakładzie jest 
perspektywa zatrudnienia. Dobry wynik w pracy 
skutkuje bardzo często zatrudnieniem „obserwowanej” 
osoby.



INNOWACYJNOŚĆ: 

zapoznanie z rodzajem wykonywanej 
później pracy, poznanie przez pracodawcę  
przyszłego pracownika,

UNIWERSALNOŚĆ:

możliwe do zaadoptowania w każdym 
środowisku,



Pozostałe warsztaty

OPIS: warsztaty angażują uczestników CIS w prace 
administracyjne, gastronomiczne, budowlano-
remontowe w oparciu o własne zasoby

SKUTECZNOŚĆ: uczestnicy powracają do rytmu 
dnia, ponownie podlegają samodyscyplinie               
 i wymogom ustawy o zatrudnieniu socjalnym,



INNOWACYJNOŚĆ:

zapoznanie z rodzajem wykonywanej pracy    
i motywacja do aktywnego powrotu w swoje 
środowisko, podjęcie zatrudnienia

UNIWERSALNOŚĆ:

możliwe do zaadoptowania w każdym 
środowisku,



Współpraca z Zespołem Kuratorów 
Sądowych

Mając na uwadze dobro społeczne, od ponad 

dwóch lat CIS zaangażowany jest we 

współpracę z kuratorami sądowymi.               

Na tej podstawie umożliwia odbywanie kar 

zastępczych w ramach uczestniczenia 

skazanych w zajęciach warsztatowych.



    

D Z I Ę K U J ĘD Z I Ę K U J Ę

                          





Współpraca z ośrodkami terapii uzależnień

Nierozłącznym dla wykluczenia społecznego i zawodowego 

jest problem uzależnień. Z tego powodu nieodzownym 

wydaje się współpraca na tym polu z podmiotami, które 

zajmują się tym problemem. Angażujemy się nie tylko na 

płaszczyźnie spotkań przedstawicieli, ale również w 

rozmowy, zachęty i pomoc w rozpoczęciu terapii lub 

znalezieniu grupy wsparcia.

Współpracujemy z Centrum Terapii przy ul.Ogrodowej           

i ul. Barlickiego oraz z grupą AA.



Integracja zawodowa

  Podejmowane działania 
ukierunkowane są na uchronienie 
zagrożonych wykluczeniem 
poprzez działanie profilaktyczne 
kładące nacisk na zajęcia 
warsztatowe



Rekrutacja

Dzień I - spotkanie wprowadzające, wypełnienie     
           dokumentów, rozmowa indywidualna

         Dzień II - badania lekarskie

              Dzień III – złożenie zaświadczeń 
lekarskich, 
              dopełnienie formalności, spotkanie  
              edukacyjne, szkolenie BHP,                  
               podpisanie IPZS, indywidualna 
rozmowa 
               z ostatecznym ustaleniem warsztatu

 



Absolwenci centrum integracji społecznej 
mogą podjąć wspólną działalność 
gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej 
na zasadach określonych w przepisach o 
spółdzielniach socjalnych.



Zasady realizacji IPZS

Przepisów ustawy nie stosuje się do osób, które mają prawo 
do:
- zasiłku dla bezrobotnych,
- zasiłku przedemerytalnego,
- świadczenia przedemerytalnego,
- renty strukturalnej,
- renty z tytułu niezdolności do pracy,
- emerytury,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zadania określone w ustawie realizowane są poprzez 
zatrudnienie socjalne, przez co należy rozumieć 
zapewnianie osobom możliwości uczestnictwa w zajęciach 
prowadzonych przez centra integracji społecznej,
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