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Pragnę poinformować Pana Dyrektora, że w dniu 14 października 2011 r.
w Białobrzegach k/Legionowa podmioty zatrudnienia socjalnego podpisały deklarację
powołania Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
Zgodnie z misją deklaracji powołania Konwentu Centrów i Klubów Integracji (dalej:
Konwent CIS/KIS) jest to ogólnopolska platforma współpracy podmiotów realizujących
zadania ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, wychodząca
naprzeciw potrzebom konsolidacji współdziałania tych instytucji, a także
reprezentowania środowiska instytucji świadczących usługi reintegracji społecznej
i zawodowej wobec administracji publicznej. Na dzień dzisiejszy lista członków
założycieli Konwentu obejmuje 73 podmioty.
Konwent CIS/KIS wybrał ze swojego grona pięcioosobową Radę Programową, której
zadaniem jest między innymi reprezentowanie członków Konwentu we współpracy
z przedstawicielami instytucji administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorcami
oraz parlamentarzystami.
Informując o powyższym, składam w imieniu Rady Programowej na ręce Pana
Dyrektora deklarację gotowości nawiązania współpracy z Departamentem Pożytku
Publicznego, widząc wspólny obszar zainteresowań, zwłaszcza w kontekście celów
promowania i rozwijania podmiotów szeroko pojmowanej ekonomii społecznej,
a szczególnie spółdzielni socjalnych.
Pierwszą płaszczyzną ewentualnej współpracy jest realizowany przez Departament
Pożytku Publicznego projekt systemowy nr 1.19 „Zintegrowany system wsparcia
ekonomii społecznej” w ramach, którego realizowana jest tematyka spotkań sieciujących
centrów integracji społecznej. Sądzę, że uwzględnienie faktu istnienia naszej
reprezentacji, w której uczestniczą również takie podmioty jak kluby integracji
społecznej, byłby cennym uzupełnieniem merytorycznym dla osiągania założonych
celów tego projektu.
Rada Programowa widzi także potrzebę współdziałania w obszarze rozwoju
spółdzielczości socjalnej, który nierozerwalnie związany jest z działalnością centrów
i klubów integracji społecznej. Stąd też, deklarujemy chęć i gotowość współpracy na
takich forach jak Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej.

Elementem wspólnego działania może być także obszar legislacyjny, a szczególnie
wprowadzony ustawowy obowiązek monitorowania zadań dwóch ustaw, a mianowicie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o spółdzielczości socjalnej oraz
przygotowywania dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdań. Uzyskanie
kompatybilności w przygotowywaniu tych dokumentów, a także wypracowanie
ewentualnych wspólnych „ścieżek” proceduralnych, prowadzenia prac analitycznych
jest celem, dla którego warto zdaniem Rady Programowej wspólnie działać. Rada
Programowa w najbliższym czasie planuje przeprowadzenie wewnętrznych konsultacji
z członkami Konwentu CIS/KIS a także pozostałymi instytucjami prowadzącymi centra
lub kluby w temacie merytorycznego prezentowania treści, informacji, wniosków i uwag
związanych ze sprawozdaniem z realizacji zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Taką deklarację Rada Programowa złożyła już na ręce Dyrektora Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej. Sądzimy, że podobnie możemy współdziałać w problematyce
funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
Szanowny Panie Dyrektorze,
Przedstawiając powyższą deklarację gotowości do współpracy liczymy, że zostanie ona
rozpatrzona pozytywnie w poczuciu wypełniania wspólnej misji, jaką jest rozwój nie
tylko ekonomii społecznej, ale także wspieranie różnych form pomocy dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rolę sekretariatu Rady Programowej Konwentu przyjął pełnić Instytut Rozwoju Służb
Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50, będąc zarazem
jednym z inicjatorów powstania Konwentu. Ewentualną korespondencję do Konwentu
lub Rady Programowej prosimy kierować na adres: 00-554 Warszawa,
ul. Marszałkowska 34/50.
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