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Działając z upoważnienia członków Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej 

pragniemy zapytać Panią Dyrektor o losy projektu systemowego nr 1.48 „Kompleksowe 

formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, którego realizacja 

powinna rozpocząć się w 2009 r. W realizacji tego projektu miały brać udział niektóre 

podmioty zatrudnienia socjalnego, przyczyniając się m.in. do wypracowania nowych 

rozwiązań legislacyjnych zatrudnienia socjalnego, stworzenia platform współpracy 

instytucjonalnej w lokalnym środowisku oraz zaproponowania systemu certyfikacji usług 

klubów integracji społecznej. W dniu 21 kwietnia 2010 r. odbyło się w siedzibie Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie spotkanie ekspertów-praktyków usług reintegracji 

społecznej i zawodowej, na którym omawiany był udział w pracach grup eksperckich 

wybranych przedstawicieli podmiotów zatrudnienia socjalnego.   

Pod koniec 2011 r. jesteśmy zaniepokojeni faktem, po pierwsze braku jakiejkolwiek 

informacji o stanie prac w ramach tego projektu, po drugie dezaktualizowaniem się obranych 

celów projektu oraz zakładanych produktów końcowych. Pragniemy wspomnieć, że 

dokonane ostatnie dwie nowelizacje ustawy o zatrudnieniu socjalnym (2010 r. – nowe 

instytucje tworzące oraz nowe formy organizacyjne, 2011 r. – nowe pojęcia ustawowe – 

absolwent centrum i absolwent klubu), dokonane zostały przy wydatnym udziale praktyków 

usług reintegracji społecznej i zawodowej. Zmienność sytuacji na rynku finansowo-

gospodarczym, z jaką obecnie mamy do czynienia powoduje, że centra  

i kluby integracji społecznej znowu mogą być bardzo przydane w sytuacji zagrożenia 

bezrobociem i wykluczenia społecznego. 

Uważamy, że możliwości w ramach projektu nr 1.48, sprowadzające się do wypracowywania 

i testowania nowych rozwiązań przy angażowaniu praktyków, które mogą umocnić pozycję 

podmiotów zatrudnienia socjalnego w systemie pomocy i wsparcia powinny zostać 

wykorzystane. Dlatego też, prosimy o przekazanie Radzie Programowej Konwentu informacji 

o szansach uruchomienia tego projektu jeszcze w obecnym okresie planistycznym POKL. 
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