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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Klubie 

Integracji Społecznej w Jaśle od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.   

Klub Integracji Społecznej z trzydziestoma miejscami reintegracji społecznej i zawodowej 

został utworzony 01.01.2018r. w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, 

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. Dodatkowe 15 miejsc reintegracji społecznej i  zawodowej  zostało utworzonych w ramach 

projektu „Aktywni już dziś” realizowanego w latach 2022-2023 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

 

§2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Klubie – należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25 

wpisany do rejestru klubów integracji społecznej przez Wojewodę Podkarpackiego  



 
 
 

 

2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin funkcjonowania i uczestnictwa                     

w Klubie Integracji Społecznej w Jaśle 

3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jaśle 

4. Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle 

5. Koordynatorze KIS – należy przez to rozumieć pracownika koordynującego pracę Klubu 

Integracji Społecznej 

6. Uczestniku KIS– należy przez to rozumieć uczestnika/uczestniczkę Klubu Integracji 

Społecznej zakwalifikowanego/ą do KIS, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 

rekrutacji do uczestnictwa w KIS zamieszkującego/ą miasto Jasło w województwie 

podkarpackim, będącego/ą w wieku aktywności zawodowej realizującego/ą kontrakt 

socjalny; osobę o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym tj. 

bezdomnego realizującego indywidualny program wychodzenia z bezdomności,                            

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osobę uzależnioną od alkoholu, osobę 

uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających, osobę chorą psychicznie,   

w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, osobę długotrwale bezrobotną 

w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osobę 

zwalnianą z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem,                                

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźcę realizującego indywidualny 

program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osobę niepełnosprawną 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych,  

- osoby te podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie 

są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych                        

i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej 

uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 

Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w KIS może zostać rozszerzony o inne 

osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego. 

7. Uczestniku projektu - należy przez to rozumieć uczestnika/uczestniczkę Klubu Integracji 

Społecznej zakwalifikowanego/ą do KIS, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 

rekrutacji i udziału w projekcie „Aktywni już dziś” RPO WP, OŚ VIII, Działanie 8.1, tj. 



 
 
 

 

osobę bierną zawodowo, zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisującą 

się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym, w wieku aktywności zawodowej korzystającą lub 

kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkującą                           

w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła w powiecie jasielskim, 

niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności /orzeczenie 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych lub inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument 

poświadczający stan zdrowia (świadczący o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności) wydany przez lekarza; pozostająca bez zatrudnienia. 

8. Projekcie - należy rozumieć projekt  „Aktywni już dziś” realizowany od 01.01.2022r. do 

31.12.2023r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 

VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Projekt obejmuje 2 edycje: 1 edycja od 01.01.2022r. do 

31.12.2022r. oraz 2 edycja od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

§3 

1. Klub funkcjonuje w ramach wewnętrznej struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. 

2. Klub dysponuje od 01.01.2022r. 45 miejscami, z tego dodatkowymi 15 miejscami 

reintegracji społecznej i  zawodowej  utworzonymi w ramach projektu „Aktywni już dziś” 

realizowanego w latach 2022-2023 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

3. Nadzór nad Klubem sprawuje Dyrektor oraz bezpośrednio jego Koordynator. 

4. Osobą odpowiedzialną za działanie Klubu jest Koordynator KIS pracujący w Klubie. 

5. Terenem działania jest Miasto Jasło. 

6. Klub mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25.  

7. Klub Integracji Społecznej może nawiązywać współpracę z innymi instytucjami, jeżeli 

wymaga tego interes uczestników 

8. Trzydzieści miejsc reintegracji społecznej i zawodowej jest finansowanych z budżetu 

Miasta Jasła, natomiast dodatkowe piętnaście utworzonych w ramach projektu  „Aktywni 



 
 
 

 

już dziś” realizowanego od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jaśle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

§4  

Klub Integracji Społecznej działa i realizuje zadania wynikające z : 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r. poz. 2268) 

2. Ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2020 r. poz. 176) 

3. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. 2021 r. poz. 1100 ze 

zm.) 

4. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 poz. 

1119 ze zm.), 

5. Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle 

wprowadzonego  Zarządzeniem Dyrektora z dnia 15 grudnia 2017r. Nr KO.021.34.2017 

zmienionego Zarządzeniem Dyrektora z dnia 24 września 2018r. Nr KO.021.89.2018 oraz 

zmienionego Zarządzeniem Dyrektora z dnia 30 stycznia 2020r. Nr KO.021.6.2020. 

 

Rozdział 2 

Cel główny i cele szczegółowe działania Klubu  

§ 1 

1. Celem klubu jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego i zmniejszenie barier          

w dostępie do rynku pracy /w tym poprawa zdolności do zatrudnienia/ osób m.in. 

określonych w art. 1 ust. 2 ustawy  o zatrudnieniu socjalnym realizujących kontrakt 

socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej  w wieku aktywności 

zawodowej poprzez aktywne formy zajęć grupowych, wsparcie indywidualne, działania 

pobudzające do aktywności społecznej i zawodowej (reintegracja zawodowa i społeczna).  

Do celów szczegółowych Klubu należy: 

1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez pomoc osobom                                        

w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne zasoby i możliwości 



 
 
 

 

2. Doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób poprzez reintegrację społeczną                       

i zawodową  

3. Kształtowanie i zwiększanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych 

4. Kształtowanie postawy samodzielności w poruszaniu się po lokalnym rynku pracy oraz 

aktywnej postawy w poszukiwaniu zatrudnienia 

5. Przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych Uczestników Klubu 

6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności poprzez regularny udział w zajęciach 

organizowanych w Klubie. 

2. Celem głównym projektu jest aktywna integracja 30 niepełnosprawnych mieszkańców 

miasta Jasła (12 kobiet i 18 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej 

poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w ramach nowo utworzonych 15 miejsc                 

w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej (KIS) do 31.12.2023r. 

 

Rozdział 3 

Organizacja Klubu 

§1 

1. Siedziba Klubu mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle,                       

ul. Szkolna 25,w pokojach 101-106. 

2. Klub dysponuje 45 miejscami, w tym: 30 utworzonymi w ramach projektu „Kreatywni                         

i Samodzielni’  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 

Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jaśle od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. oraz dodatkowymi 15 utworzonymi w ramach 

projektu „Aktywni już dziś” realizowanego w latach 2022-2023 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

3. Klub funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00                   

(w godzinach pracy Ośrodka). Powyższy czas funkcjonowania KIS jest proporcjonalny do czasu 

pracy Koordynatora KIS (3/4 etatu). 



 
 
 

 

4. Pracą Klubu kieruje Koordynator.   

5. Zadania  Koordynatora Klubu :  

a) koordynowanie bieżącej działalności Klubu w tym sporządzanie i monitoring 

harmonogramu działań w Klubie,  w tym  sporządzanie i monitoring harmonogramu działań 

w Klubie dla uczestników projektu zgodnie z wnioskiem  o dofinansowanie projektu,  

prowadzenie dokumentacji związanej z Klubem, w tym dokumentacji związanej                     

z uczestnikami KIS i uczestnikami projektu, również dokumentacji fotograficznej                     

z realizowanych działań, 

b) prowadzenie rekrutacji uczestników KIS oraz dokumentacji z nią związanej oraz udział        

w rekrutacji uczestników projektu (m.in. odbiór dokumentów rekrutacyjnych od osób 

zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, udział w komisji rekrutacyjnej wraz                  

z Koordynatorem projektu oraz Asystentem Koordynatora projektu),  

c) stała współpraca ze specjalistami realizującymi zadania merytoryczne w KIS oraz z innymi 

osobami i podmiotami w zakresie wsparcia uczestników KIS i uczestników projektu,   

d) reprezentowanie oraz promowanie Klubu na zewnątrz, przygotowywanie informacji                       

o działaniach Klubu na stronę internetową Ośrodka,  

e) przeprowadzenie form wsparcia dla uczestników KIS, które wynikają z ich potrzeb,                               

w ramach posiadanych przez Koordynatora kwalifikacji i uprawnień np. warsztatów 

integracyjnych, poradnictwa zawodowego (badania preferencji i zainteresowań 

uczestników), doradztwa zawodowego, warsztatów poszukiwania pracy, 

f)    przeprowadzenie dla uczestników projektu szkolenia za zakresu równych szans kobiet   

i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych, 

g) współpraca z rodzinami uczestników KIS oraz uczestników projektu oraz z innymi 

instytucjami w podejmowaniu działań zmierzających do pełnej realizacji zadań 

wynikających z reintegracji społecznej i zawodowej uczestników m.in. z Podkarpackim 

Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej  

h) współpraca z pracownikiem socjalnym realizującym kontrakty socjalne z uczestnikami KIS    

i uczestnikami projektu oraz współpraca z pozostałymi  pracownikami socjalnymi          

w zakresie kierowania podopiecznych MOPS, w tym uczestników KIS do instytucji, 

podmiotów udzielających wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej np. 

w ramach realizowanych projektów, prowadzenie i aktualizowanie  bazy projektów 

służących aktywizacji zawodowej osób; 



 
 
 

 

i)     współpraca z PUP m.in. w ramach zawartego porozumienia pomiędzy MOPS a PUP, 

j)      współpraca z Urzędem Miasta w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla 

uczestników KIS,  

k)  współpraca z pracodawcami działającymi na terenie miasta, poszukiwanie i wyłonienie 

pracodawców na staże dla uczestników KIS oraz uczestników projektu, 

l)     przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych do KIS w zakresie form wsparcia dla uczestników KIS, 

m) pośredniczenie w kontaktach pomiędzy uczestnikami projektu a zespołem 

zarządzającym projektem,  

n) przygotowywanie sprawozdań dla Dyrektora MOPS dot. działalności Klubu przygotowanie   

i przekazywanie akt do archiwum MOPS 

o) udostępnianie oraz pomoc uczestnikom KIS i uczestnikom projektu w korzystaniu                  

z wyposażenia dostępnego w Klubie np. z sali komputerowej 

§2 

1. Uczestnicy KIS oraz uczestnicy projektu mają obowiązek poinformować                               

o nieprzychodzeniu na zajęcia w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów 

choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. 

Należy złożyć oświadczenie (ustne lub pisemne) u Koordynatora KIS lub Koordynatora 

projektu ( w przypadku uczestników projektu).  

2. Kadra KIS, osoby realizujące formy wsparcia w KIS, jak również uczestnicy KIS oraz 

uczestnicy projektu przed wejściem na teren Klubu są zobowiązane do dezynfekcji rąk 

przy użyciu środków dezynfekujących znajdujących się przed wejściem do pomieszczeń 

KIS. 

3. Kadra KIS, osoby realizujące formy wsparcia w KIS, jak również uczestnicy KIS oraz 

uczestnicy projektu zobowiązane są do noszenia na terenie Klubu maseczek ochronnych. 

4. Podczas zajęć zachowany zostanie odstęp co najmniej 2 metrów między 

osobami. 

5. Koordynator KIS poinformuje uczestników KIS oraz uczestników projektu przed 

przystąpieniem do zajęć o sposobie postępowania w przypadku podejrzenia u siebie 

zachorowania na COVID-19.  

6. Pomieszczenia Klubu będą wietrzone każdorazowo po przeprowadzonych zajęciach. 



 
 
 

 

7. Koordynator KIS będzie dysponował niezbędnymi środkami dezynfekującymi do rąk oraz 

w razie konieczności dodatkowymi maseczkami dla uczestników KIS i uczestników 

projektu.  

 

Rozdział 4 

Ogólne zasady korzystania z usług Klubu 

§1 

1. Uczestnikami Klubu są osoby zakwalifikowane do udziału w KIS, tj. uczestnicy KIS oraz 

uczestnicy projektu na podstawie odrębnych regulaminów rekrutacyjnych. 

2. Klub jest miejscem, w którym Uczestnicy otrzymają wsparcie w ramach reintegracji 

społecznej/reintegracji zawodowej. 

3. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne. 

4. Uczestnicy Klubu mają możliwość korzystania z urządzeń technicznych, sprzętu 

komputerowego które są pomocne w poszukiwaniu pracy, przygotowywaniu dokumentów 

aplikacyjnych itp. Korzystanie ze sprzętu Klubu powinno służyć wyłącznie do zadań z tym 

związanych. 

5. Czas korzystania z urządzeń Klubu ( komputer, drukarka, skaner, fax) jest dostosowany do 

potrzeb Uczestników po wcześniejszym ustaleniu z Koordynatorem KIS  i musi zawierać 

się w godzinach pracy Klubu.  

6. Po przyjściu na zajęcia obecność Uczestnika będzie rejestrowana poprzez złożenie podpisu 

na liście obecności. 

7. Zabrania się przebywania w pomieszczeniu Klubu osobom postronnym. 

8. Na terenie Klubu zabrania się spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków 

lub innych środków odurzających, palenia papierosów poza miejscami do tego 

przeznaczonymi  

 

Rozdział 5 

Zasady uczestnictwa w Klubie 

§1 

1. Rekrutacja uczestników KIS ma charakter „otwarty” tj. do udziału w zajęciach KIS zostaną 

zakwalifikowane osoby, które przejdą pozytywnie ocenę kryteriów formalnych przy 

założeniu że w danym momencie liczba uczestników KIS nie będzie wyższa niż 30.  



 
 
 

 

2. Uczestnikami KIS są osoby zrekrutowane do KIS, tj. które spełniły kryteria formalne 

uczestnictwa w KIS:    

Kryteria formalne uczestnictwa w KIS (dotyczy uczestników KIS): 

a) Zamieszkiwanie w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła; 

b) Wiek aktywności zawodowej: 18-59 (kobieta) oraz 18-64 (mężczyzna) 

c) Przynależność osoby do grup docelowych, które zostaną objęte wsparciem w KIS 

określonych m.in. w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

d) Spełnianie warunku uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zgodnie          

z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. 2020 

poz. 176). 

3. Rekrutacja uczestników projektu do KIS odbywać będzie się w styczniu i lutym 

2022r. (I edycja) oraz XII 2022r. i I 2023r. (II edycja) – po 15 osób w każdej edycji. 

4. Uczestnikami i uczestniczkami projektu są osoby zrekrutowanie do Projektu, tj. 

które spełniły wymienione w pkt 5 kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie 

oraz uzyskały największą liczbę punktów z oceny kryteriów merytorycznych oraz 

premiujących wymienionych w pkt 6. 

5. Kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie 

a) Zamieszkiwanie w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła; 

b) Wiek aktywności zawodowej tj. 18-59 (kobieta) oraz 18-64 (mężczyzna);  

c) Korzystanie lub kwalifikowanie się do objęciem wsparciem pomocy społecznej; 

d) Bycie osobą bierną zawodowo; 

e) Bycie osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. /orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub inny niż orzeczenie                            

o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia (świadczący o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) wydany przez lekarza; 

f) Spełnianie warunku uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zgodnie                   

z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.  

6. Kryteria premiujące oraz merytoryczne uczestnictwa w Projekcie 

Premiujące: 

a) Korzystanie z PO PŻ; 



 
 
 

 

Merytoryczne: 

a) osoby bez doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub z bardzo niskim doświadczeniem 

zawodowym - do 5 lat/ powyżej 5 lat 

b) osoby bez kwalifikacji zawodowych – zdezaktualizowane kwalifikacji/ brak kwalifikacji  

c)osoby bez umiejętności komunikacyjnych – niski poziom komunikacji/ brak 

umiejętności komunikacji. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest realizacja kontraktu socjalnego o którym 

mowa w ustawie o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2021r. poz. 2268) 

8.  Podpisania oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącego Załącznik nr      

6 do „Regulaminu rekrutacji do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w Jaśle”  

9. Okres uczestnictwa w Klubie jest ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem KIS, 

uczestnikiem projektu. 

10. Zakończenie uczestnictwa w Klubie jest potwierdzone zaświadczeniem, o którym mowa         

w art. 18 ust.5a ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2020 poz. 176) wydawanym 

niezwłocznie  przez podmiot prowadzący KIS. 

 

                                                            Rozdział 6 

                                      Formy wsparcia realizowane w Klubie  

§1 

W Klubie zaplanowano dla Uczestników zajęcia w ramach reintegracji społecznej oraz reintegracji 

zawodowej, w tym dla uczestników projektu: 

Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej: 

1. Warsztaty kompetencji społecznych  

Okres realizacji, liczba uczestników, wymiar godzinowy: 

1 edycja:  III, IV 2022r./15 osób/ 60 h  

2 edycja: II, III 2023r. / 15 osób/ 60 h 

 

Formy wsparcia w ramach reintegracji zawodowej: 

1. doradztwo zawodowe – opracowanie IPD 

1 edycja:  III 2022r./15 osób/ 1 spotkanie  x 3 godziny 

2 edycja: II  2023r. / 15 osób/ 1 spotkanie  x 3 godziny 

2. kursy zawodowe  



 
 
 

 

Okres realizacji, liczba uczestników, wymiar godzinowy: 

1 edycja:  V - VI 2022r. / 15 osób/  maksymalnie 150 godzin 

2 edycja:  IV – V 2023r. / 15 osób/  maksymalnie 150 godzin 

3. staże zawodowe 

Okres realizacji, liczba uczestników 

1 edycja:  VII – IX 2022r. / 15 osób/  maksymalnie 150 godzin 

2 edycja:  VI -XI 2023r. / 15 osób/  maksymalnie 150 godzin 

 

§2 

1. Narzędziem w oparciu, o które nastąpi zdiagnozowanie uczestnika KIS, a następnie dobór 

form wsparcia będzie kontrakt socjalny zawarty z uczestnikiem KIS przez pracownika 

socjalnego wraz z rozpoczęciem pierwszych form wsparcia. Po zdiagnozowaniu  potrzeb    

w oparciu o  zawarty kontrakt socjalny Uczestnik KIS będzie kierowany do udziału            

w  formach wsparcia realizowanych w ramach reintegracji społecznej i /lub zawodowej.  

2. Pracownik socjalny wraz z rozpoczęciem pierwszych form wsparcia dla uczestników 

projektu będzie podpisywał z uczestnikami projektu kontrakty socjalne, ustalał wstępną 

ścieżkę ich udziału w projekcie.  

§3 

Do pracy z uczestnikami KIS będą angażowani odpowiedni specjaliści. 

 

        Rozdział 7 

                                          Obowiązki Uczestników Klubu 

  §1 

Uczestnik Klubu jest zobowiązany w szczególności do: 

1. Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przepisów BHP i POOŻ 

obowiązujących na terenie Ośrodka.  

2. Punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia 

realizowanych w ramach KIS. 

3. Każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na poszczególnych formach wsparcia                    

w KIS, poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

4. Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób:  



 
 
 

 

- zwolnienie lekarskie lub karta leczenia szpitalnego - niezwłoczne poinformowanie 

telefoniczne Koordynatora KIS lub Koordynatora projektu (w przypadku uczestników 

projektu), przedłożenie zwolnienia lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego nie później 

niż w ciągu 3 dni u Koordynatora KIS lub Koordynatora projektu, 

- w przypadku nagłych sytuacji losowych – niezwłoczne poinformowanie osobiste lub 

telefoniczne Koordynatora KIS lub Koordynatora projektu (w przypadku uczestników 

projektu) oraz pisemne w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. 

5.    Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego. 

6.    Współpracy i współdziałania przy realizacji zadań Klubu. 

7.    Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek. 

8.    Tworzenia w Klubie przyjaznej atmosfery opartej na życzliwości i tolerancji. 

9.    Poufności i ochrony danych osobowych innych Uczestników.  

10. Przestrzegania uwag i wskazówek Koordynatora KIS oraz Zespołu Zarządzającego 

projektem.   

    11.    Dbałości o estetykę i czystość Klubu 

    12.  W przypadku podejrzenia, że Uczestnik jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

innych środków odurzających może on zostać wykluczony z zajęć przez prowadzącego, 

który jest zobowiązany do powiadomienia Koordynatora KIS o ww. sytuacji 

13. Wynoszenie i niszczenie mienia należącego do Klubu jest zabronione 

 

Rozdział 8 

       Prawa Uczestnika 

 

1. Każdy z uczestników ma prawo do:  

 Udziału w ujętych w kontrakcie socjalnym formach wsparcia 

 Otrzymania certyfikatów i zaświadczeń o udzielonych formach wsparcia  

 Godnego traktowania 

 Swobodnego wyrażania własnej opinii 

 Zgłaszania wniosków i uwag dotyczących zarówno spraw osobistych jak również tych 

dotyczących pracy Klubu 



 
 
 

 

 Zgłaszania Koordynatorowi KIS specjalnych potrzeb związanych z uczestnictwem                 

w Klubie i w jego zajęciach wynikających np. z niepełnosprawności itp. (Wzór 

oświadczenia - Załącznik nr 2 do Regulaminu) 

 Korzystania z oferty Klubu, jego pomieszczeń i wyposażenia  

 

Rozdział 9 

  Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy Klubu po zapoznaniu się z Regulaminem podpisują oświadczenie o jego 

znajomości (Wzór oświadczenia - Załącznik nr 1 do Regulaminu) 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Klubu  

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Załącznik nr 1 do „Regulaminu funkcjonowania                       

i uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w Jaśle”   

 

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a .............................................(imię i nazwisko), zamieszkały/a 

………………..........………….…........... PESEL: ……………………………………………………… 

oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem funkcjonowania i uczestnictwa w Klubie 

Integracji Społecznej w Jaśle”   

 

 

 

 

….................................................................... 

                      (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Załącznik nr 2 do „Regulaminu funkcjonowania                           

i uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w Jaśle”   

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a .............................................(imię i nazwisko), zamieszkały/a 

………………..........………….…...........PESEL:  ................................................................................... 

oświadczam, iż  w związku uczestnictwem w Klubie Integracji Społecznej posiadam/ nie 

posiadam1 specjalne potrzeby związane z uczestnictwem w Klubie i w jego zajęciach (związane np. 

z moim stanem zdrowia, niepełnosprawnością; przykładowo: specjalna dieta, specjalistyczne 

wyposażenie sal; wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, specjalna organizacja zajęć, tłumacz 

języka migowego ) tj.: (krótki opis)  

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

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

….................................................................... 

                      (data, podpis) 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić  


