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Klub Integracji Społecznej (KIS) został powołany na podstawie Uchwały Nr LVII/593/2017 Rady Miasta Jasła z dnia 14 grudnia 2017 r.                        

Został wpisany do rejestru klubów integracji społecznej województwa podkarpackiego w dniu 22 grudnia 2017 r.  (pozycja nr 16).  

KIS został utworzony w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.   

Utworzenie KIS było możliwe dzięki uzyskaniu przez Miasto Jasło dofinansowania ze środków EFRR na realizację projektu „Poprawa 

dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”, w ramach którego zostały wyremontowane i wyposażone m.in pomieszczenia, w których 

obecnie funkcjonuje Klub.   

Klub funkcjonuje w strukturze  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25.  Dysponuje 30 miejscami.  

Od 2021r. Klub Integracji Społecznej jest finansowany w całości ze środków Miasta, w tym z ze środków z dotacji pochodzących z dochodów 

własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób 

uzależnionych od alkoholu.  

Dnia 13.01.2020r.  Zarządzeniem Dyrektora MOPS  w Jaśle Nr KO.021.2.2020 przyjęto Regulamin funkcjonowania i zasad uczestnictwa                    

w Klubie Integracji Społecznej w Jaśle.  

W KIS zatrudniony jest na 1/2 etatu Koordynator KIS oraz oddelegowany na ½ etatu do realizacji kontraktów socjalnych z uczestnikami KIS 

– pracownik socjalny.  

Głównym zadaniem KIS jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego i zmniejszenie barier  w dostępie do rynku pracy /w tym poprawa 

zdolności do zatrudnienia/ osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez reintegrację zawodową i społeczną. 

Reintegracja społeczna jest rozumiana jako działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby umiejętności uczestnictwa  w życiu 

społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania. Reintegracja zawodowa to działania mające na celu odbudowanie                                         

i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.  

Do uczestnictwa w zajęciach KIS od 2020r. mogą być zakwalifikowane osoby zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji do 

uczestnictwa w KIS zamieszkujące Miasto Jasło, będące w wieku aktywności zawodowej realizujące kontrakt socjalny; osoby o których mowa w art. 

1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym tj. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów                   

o pomocy społecznej, osoby uzależnione od alkoholu, osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, osoby chore psychicznie, 

w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia                                     
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i instytucjach rynku pracy, osoby zwalniane z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne                                     

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rozszerzono więc katalog osób, które 

mogą skorzystać z oferowanego w KIS wparcia w porównaniu do lat poprzednich, gdzie w ramach KIS – zgodnie z założeniami projektu „Kreatywni 

i Samodzielni” uczestnikami Klubu mogli być wyłącznie niepełnosprawni bierni zawodowo oraz osoby długotrwale bezrobotne. W zajęciach KIS w 

2020r. uczestniczyło łącznie 30 osób, w tym 11 kobiet i 19 mężczyzn. Były to osoby długotrwale bezrobotne (15 osób) oraz   osoby uzależnione od 

alkoholu (15 osób).                                    

 Narzędziem w oparciu, o które nastąpiło zdiagnozowanie uczestników KIS, a następnie dobór form wsparcia był kontrakt socjalny zawarty                       

z uczestnikami przez pracownika socjalnego. Po zdiagnozowaniu  potrzeb w oparciu o  zawarty kontrakt socjalny uczestnik był kierowany do udziału 

w formach wsparcia realizowanych w ramach reintegracji społecznej i /lub zawodowej. Ponadto Uczestnikom/Uczestniczkom KIS zostało 

zapewnione ubezpieczenie NNW na okres uczestnictwa w KIS. 

Wykonując polecenia Wojewody Podkarpackiego Klub Integracji Społecznej ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną                                              

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zawiesił czasowo swoją działalność tj. od 26 marca 2020r. do 24 maja 2020r. Po wznowieniu działalności                                   

w KIS  zachowywane są wszelkie środki ostrożności w celu bezpieczeństwa uczestników i kadry Klubu.  
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Zestawienie zrealizowanych  form wsparcia w ramach reintegracji społecznej oraz zawodowej w Klubie Integracji 

Społecznej w 2020r. 

 

REINTEGRACJA SPOŁECZNA 

 Nazwa wsparcia  Liczba osób objętych wsparciem 

Poradnictwo prawne 30 

Warsztaty efektywnego gospodarowania czasem i 

budżetem domowym 

24 

Warsztaty skutecznej komunikacji 24 

Warsztaty integracyjne 30 

Grupa samopomocowa 30 

REINTEGRACJA ZAWODOWA 

 Nazwa wsparcia  Liczba osób objętych wsparciem 

Poradnictwo zawodowe 30 

Doradztwo zawodowe z IPD 30 

Warsztaty poszukiwania pracy  30 

Staż zawodowy 1 

Szkolenie z zakładania spółdzielni socjalnej i 

działalności gospodarczej 

8 

Szkolenie z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw 

społecznych 

8 

Prace społecznie użyteczne  8 




