
Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego

Zawarty  w  dniu  ……………………………………  pomiędzy  Centrum  Integracji  Społecznej  przy
Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym "Podaj Dalej" w Częstochowie, reprezentowanym przez Kierownika
Centrum Integracji Społecznej Panią Agnieszkę Grabińska.

a Panią/Panem…………………………………………………………………………………………………
Zwaną/zwanym dalej Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej.
Strony uzgadniają, co następuje: 

CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Warunkiem  koniecznym  i  niezbędnym  do  uczestnictwa  w  zajęciach  Centrum  Integracji  Społecznej  jest
zawarcie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, zwanego dalej „Programem”.

§2
Osobami odpowiedzialnymi za realizację  Programu są:  pracownik socjalny,  doradca zawodowy,  aktywny
pośrednik pracy oraz instruktor zawodu.

§3
Program na wniosek każdej ze stron może ulec zmianie.

§4
Bezpośredni nadzór nad realizacją programu sprawuje Kierownik Centrum Integracji Społecznej.

§5
Kierownik Centrum zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi:

1. bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa,
2. środków ochrony indywidualnej,
3. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4. badań lekarskich,
5. jednego posiłku dziennie.

§6
Program zawierany jest na okres próbny, trwający 1 miesiąc. Po pomyślnym jego zakończeniu, na wniosek
Kierownika Centrum Integracji Społecznej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca
zamieszkania lub pobytu uczestnika, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajęciach Centrum.

§7
Okres  uczestnictwa  w  zajęciach  w  Centrum może  trwać  do  11  miesięcy.  Jeżeli  zachodzi  uzasadniona
potrzeba przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, Kierownik Centrum, na wniosek lub po
zasięgnięciu opinii pracownika socjalnego, może przedłużyć okres uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy. 

§8
Skierowanie uczestnika do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, po zakończeniu okresu 
próbnego, nie wymaga ponownego zawarcia indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.
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§9
W  okresie  uczestnictwa  w  zajęciach  Centrum,  na  wniosek  uczestnika,  Kierownik  Centrum  przyznaje
świadczenie Integracyjne. W okresie próbnym uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości
50% zasiłku dla bezrobotnych, a przez okres dalszego uczestnictwa w zajęciach Centrum, w wysokości
100% zasiłku dla bezrobotnych.

§ 10
Świadczenie integracyjne jest wypłacane przez Centrum w okresach miesięcznych z dołu. Świadczenie to za
niepełny miesiąc uczestnictwa ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez 30 i  mnożąc przez liczbę dni
kalendarzowych przypadających w okresie, za który to świadczenie przysługuje.

    
§ 11

W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum na wniosek uczestnika, kierownik Centrum może przyznać
do 6 dni wolnych od zajęć w Centrum, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości.

§ 12
Realizacja  „Programu”  jest  warunkiem  korzystania  przez  uczestnika  ze  świadczeń  z  ubezpieczenia
zdrowotnego,  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  powszechnym  ubezpieczeniu  w  Narodowym
Funduszu Zdrowia.

§ 13
Zaprzestanie realizacji programu następuje w przypadku:

• Stwierdzenia przez Kierownika Centrum Integracji Społecznej, że nastąpiło uporczywe naruszenie
przez uczestnika postanowień programu, uniemożliwiające jego dalszą realizację;

• Stwierdzenie nietrzeźwości uczestnika;
• Niewykonywaniu przydzielonych zadań;
• Nieprzestrzegania obowiązków określonych przez opiekunów grup lub Kierownika CIS;
• Trzykrotnej odmowy wykonania zadania lub nie wykonania zadania;
• Trwałego opuszczenia przez uczestnika zajęć w Centrum trwającego 3 dni;
• Oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od realizacji programu.

§ 14
Zakończenie realizacji programu następuje w dniu, w którym uczestnik programu podejmie zatrudnienie na
zasadach  przewidzianych  w  przepisach  prawa  pracy  lub  podjął  działalność  gospodarczą,  albo  w  dniu,
w którym upłynął okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum.

CZĘŚĆ II OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

§ 15
Uczestnik  CIS jest  zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach reintegracji  zawodowej  i  społecznej  przez
6 godzin dziennie.

§ 16
1. W ramach reintegracji zawodowej Uczestnik jest zobowiązany do:
 dobranie i przygotowanie narzędzi oraz materiałów do wykonywania określonych zadań, 
 wykonywanie wyznaczonych zadań,
 przestrzegania przepisów bhp w czasie wykonywania zadań,
 naukę współpracy w grupach roboczych przy wykonywaniu określonych zadań,
 stosowanie się do poleceń instruktora.

2. Do  obowiązków  instruktora  zawodu  prowadzącego  szkolenia  w  ramach  reintegracji  zawodowej
należy:
 kontrola zadań wykonywanych przez uczestnika CIS,
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 analiza wyników kontroli realizacji zadań,
 ocena podsumowująca wykonanie zadania przez uczestnika CIS,
 przekazanie opinii lub uwag Kierownikowi CIS.

§ 17
W  celu  kształcenia  umiejętności  pozwalających  na  pełnienie  ról  społecznych,  nauki  planowania  życia
i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, uczenia umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi
środkami  pieniężnymi,  Uczestnik  CIS  jest  zobowiązany  do  realizacji  programu  reintegracji  społecznej
obejmującego:
1. spotkania z doradcą zawodowym i aktywnym pośrednikiem pracy
2. spotkania z prawnikiem
3. spotkania z pracownikiem socjalnym
4. spotkania z psychologiem lub innym specjalistą (wg potrzeb)
5. uczestnictwo w reintegracji społecznej

§18
Uczestnik CIS uczestniczyć może  również, na zasadzie dobrowolności w grupach samopomocowych:
1. Grupie wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu,
2. Grupie wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków odurzających,
3. Grupie wsparcia dla osób, które opuściły zakład karny.

§ 1 9
Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną, na zasadach opisanych w kodeksie cywilnym, za wszelkie
powierzone mu mienie, w szczególności za narzędzia, materiały, które otrzymał od Centrum, lub którymi
dysponował w związku z realizacją Programu.

§ 2 0
Program na wniosek każdej ze stron może ulec zmianie. Wszelkie zmiany wymagają dla swojej ważności
formy pisemnej.

§ 2 1
Indywidualny program zatrudnienia socjalnego jest sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

    Kierownik Centrum Integracji Społecznej                              Uczestnik 

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