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SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ
KONWENTU CIS / KIS
za okres 14 października 2011 r. – 30 czerwca 2012 r.

Działania Rady Programowej obejmują okres od dnia powołania Konwentu
i Klubów Integracji Społecznej, tj. od dn.14 października 2011 r. do dn.30 czerwca 2012 r.,

Centrów

1. Skład Rady Programowej
Rada Programowa:
Przewodnicząca Rady – Małgorzata Kowalska - CIS Toruń
Wiceprzewodniczący Rady Programowej – Paweł Wiśniewski - KIS Janów,
Członkowie: Krystyna Szymańska – KIS Włocławek ,
Katarzyna Sokołowska - CIS Chełm ,
Andrzej Trzeciecki - IRSS.
Sekretariat Konwentu CIS/KIS jest prowadzony przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych
w Warszawie.
2. Realizacja Programu Prac Konwentu
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania z Programu Prac Konwentu:
2.1. Punkt Programu: Uruchomienie stron Internetowych Konwentu CIS/KIS
Dysponując ograniczonymi możliwościami techniczno-finansowymi z inicjatywy Rady Programowej
zostały uruchomione strony internetowe dotyczące wspólnej problematyki podmiotów zatrudnienia
socjalnego:


IRSS – strona „CIS/KIS”, na której zamieszczono podstawowe dokumenty programowe
łącznie z deklaracjami przystąpienia dla nowych członków (wersje wordowskie) a także
umieszczano wszystkie aktualne informacje o prowadzonych działaniach, komunikatach dla
członków Konwentu CSI/KIS a także skróty relacji z konferencji i seminariów, na które
zapraszano przedstawicieli Konwentu.



CISTOR TORUŃ – strona „Dla CIS.KIS”, na której poza podstawowymi informacjami
o działalności centrów i klubów można zapoznać się także z listą nagród i wyróżnień
otrzymanych przez podmioty zatrudnienia socjalnego.



Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” – strona „Konwent CIS/KIS”,
zawierająca aktualności z działalności Rady Programowej a także informacje ze krajowych i
lokalnych spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele Konwentu CIS/KIS.
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2.2. Punkt Programu: Monitoring ustawy o zatrudnieniu socjalnym
Zgodnie z przepisem art. 18 c ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
wprowadzonym nowelizacją we wrześniu 2011 r. , przygotowanie co dwa lata sprawozdań dla Sejmu
i Senatu RP wymaga wprowadzenia systemu monitoringu działalności centrów i klubów integracji
społecznej.
Rada Programowa przygotowała projekt dokumentu pt: Tryb i organizacja monitoringu ustawy
o zatrudnieniu socjalnym, który został przekazany w lutym 2011 r. do Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej, MPiPS. Dokument ten został zatwierdzony przez Sekretarza Stanu, Pana
Jarosława Dudę i zaprezentowany do powszechnej wiadomości. Wprowadzony system monitoringu
ustawy o zatrudnieniu socjalnym opiera się na dwuletnich sesjach monitorujących działalność centrów
i klubów integracji społecznej. Pierwsze sprawozdanie dla Sejmu i Senatu RP, którego termin
wyznaczono na dzień 30 czerwca 2012 r. będzie przygotowane na podstawie dostępnych informacji
oraz z pominięciem przyjętego trybu.
W dniu 28 czerwca 2012 r. projekt sprawozdania pt: Informacja o działalności centrów
i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, opracowany przez Instytut
Rozwoju Służb Społecznych we współpracy z członkami Konwentu CIS/KIS został przekazany do
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej.

2.3. Punkt

Programu:

Nowe

propozycje

legislacyjne

do

ustawy

o

zatrudnieniu

socjalnym
Rada Programowa uczestnicząc w spotkaniach sieciujących w ramach projektu nr 1.19 „Zintegrowany
system wsparcia ekonomii społecznej” prowadzi rejestr propozycji i uwag do kolejnej nowelizacji
ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Pakiet pierwszych propozycji został zaprezentowany w pierwszym sprawozdaniu do Sejmu i Senatu
RP.
2.4 Punkt Programu: Interwencje oraz konsultacyjna współpraca w zakresie problematyki
zatrudnienia socjalnego.
1. Odstąpiono do interwencji w sprawie formuł prawno-organizacyjnych organizowania
programów rynku pracy: prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.
2. Przygotowano i wystosowano pisma do CRZL w sprawie przedłużającej się procedury
uruchomienia projektu nr 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej”.
Z początkiem maja 2012 r. rozpoczęły się procedury wdrażania projektu.
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3. Przygotowano rezolucję do Wykonawcy projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej
integracji” o włączenie w problematykę narzędzia (formularza) Ocena Zasobów Pomocy
Społecznej, obowiązującego na podstawie przepisu art.16a ustawy z dn. 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, tematyki działania centrów i klubów integracji społecznej.
W opracowanym przez IRSS w Warszawie narzędziu umieszczono w poszczególnych
rozdziałach tematycznych także sekwencje związane z podmiotami zatrudnienia socjalnego.
4. Przygotowano projekt listu intencyjnego Sekretarza Stanu, pana Jarosława Dudy do
Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie oceny funkcjonowania miejscowego centrum
integracji społecznej oraz odstąpienia od propozycji likwidacji. Pismo takie zostało wysłane
ze skutkiem pozytywnym.
5. Rada Programowa przygotowała odpowiedź na zaproszenie ministra właściwego ds.
zabezpieczenia

społecznego

do

konsultacji

w

sprawie

projektu

rozporządzenia

wprowadzającego wzór formularza rejestracji klubów integracji społecznej przez wojewodów.
6. Rada Programowa wystosowała petycję do ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego o właściwe traktowanie przez komórki organizacyjne Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w trakcie konsultacji dotyczących różnych projektów aktów
legislacyjnych związanych z problematyką ekonomii społecznej, reprezentacji środowisk
podmiotów spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego. Petycja ta była poparciem
stanowiska Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, wyrażonego
w

kwestii

pominięcia

głosu

konsultacyjnego

przy

przygotowywaniu

propozycji

rozporządzenia o dofinansowywaniu Funduszu Pracy uruchamiania działalności przez osoby
bezrobotne w formule spółdzielni socjalnych.
7. Rada Programowa zobowiązała się przygotować w najbliższym czasie rezolucję do ministra
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w sprawie uznania podmiotów zatrudnienia
socjalnego (centra i kluby) w systemie pomocy społecznej oraz rynku pracy, jako jednostek
uzupełniających działalność ośrodków pomocy społecznej i instytucji rynku pracy,
przygotowujących kadry do pracy w sektorze ekonomii społecznej.
8. W dniu 18 czerwca 2012 r. Rada Programowa przekazała do Departamentu Pożytku
Publicznego MPiPS uwagi i propozycje do projektu nowelizacji zarządzanie nr 141 Prezesa
Rady Ministrów z dn.15 grudnia 2008 r. w sprawie zespołu ds. rozwiązań systemowych
w zakresie ekonomii społecznej. W tym materiale zwrócono uwagę na pomijanie środowiska
podmiotów zatrudnienia socjalnego w problematyce jaką zajmuje się Zespół ds. rozwiązań
ekonomii społecznej, a także przedstawiono konkretne propozycje zmian zapisów.
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2.5. Punkt Programu: Inne sprawy.
1. Na dzień 16 maja 2012 r. liczba członków Konwentu CIS/KIS wynosi 78 podmiotów
zatrudnienia socjalnego. Od dnia podpisania deklaracji powołania Konwentu liczba członków
zwiększyła się o 36 podmioty, które przekazały swoje deklaracje przystąpienia do Sekretariatu
Konwentu (Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie).
W Konwencie CIS/KIS uczestniczy na dzień 30 czerwca 2012 r., 39 centrów integracji
społecznej oraz 39 klubów integracji społecznej.
2. Postanowiono przygotować propozycję zmiany formuły prawnej platformy współpracy pod
nazwą konwent CIS/KIS na stowarzyszenie pod tą samą nazwą. Propozycję tą przedstawi się
na najbliższym zjeździe konwentu.

Za Radę Programową
/ - / Małgorzata Kowalska

Sporządził:
Andrzej Trzeciecki, Sekretariat Konwentu

