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§ 1 

Definicje 

  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Klub Integracji Społecznej (KIS) – podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 176), posiadający aktualny wpis do rejestru KIS prowadzonego przez właściwego 

Wojewodę.Klub Integracji Społecznej stanowi wyodrębnioną część  Działu Projektów i 

Programów Ośrodka  Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, został 

wpisany do rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez Wojewodę 

mazowieckiego pod nr 26 od dnia 8.03.2017r. 

2. Ośrodek –Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga -Południe m.st. Warszawy. 

3. Kandydat/Kandydatka – osobę ubiegającą się o uczestnictwo w Klubie na podstawie zasad 

ujętych w niniejszym Regulaminie.  

Uczestnik  – uczestnika/uczestniczkę Klubu Integracji Społecznej zakwalifikowanego/ą do KIS, 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji do uczestnictwa w KIS 

zamieszkującego/ą Dzielnicę Praga-Południe m.st. Warszawy będącego/ą w wieku 

aktywności zawodowej, realizującego/ą kontrakt socjalny, będącego/cą osobą, 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. 

4. Kontrakt socjalny – kontrakt socjalny w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm).  

5. Koordynator KIS –pracownika Ośrodka koordynującego pracę Klubu Integracji Społecznej. 

           §2 

      Informacja o Klubie Integracji Społecznej 

 

1. Klub funkcjonuje w ramach wewnętrznej struktury Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga 

Południe, jako wyodrębniona część  Działu Projektów i Programów. 

2. Nadzór nad Klubem sprawuje Dyrektor oraz bezpośrednio Kierownik.  

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



 

 

4. Terenem działania jest Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy. 

 

5. Siedziba Klubu mieści się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującym się przy ul. 

Grochowskiej 259a w Warszawie.  

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

tego interes uczestników. 

§3 

                Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej 

2. Udział w KIS jest dobrowolny i bezpłatny 

            §4 

Kryteria kwalifikowania do uczestnictwa W KIS 

Kryteria formalne uczestnictwa w KIS: 

a) Zamieszkiwanie na terenie Dzielnicy Praga Południe. 

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

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

c) Niepodleganie wyłączeniu z uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej na 

podstawie art. 1 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.  

 

§5 

             Zasady rekrutacji 

1. W każdym roku działalności Klubu przeprowadzana będzie rekrutacja uczestników i 

uczestniczek do udziału w jego zajęciach na bieżący rok kalendarzowy. 

2. Program realizacji wparcia w KIS będzie opracowywany co roku przez koordynatora KIS 

i przedkładany do akceptacji Dyrektora Ośrodka i Kierownika.  

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

zakwalifikowane osoby, które przejdą pozytywnie etap oceny kryteriów formalnych przy 

założeniu, że w danym momencie liczba osób korzystających z KIS nie przekroczy liczby 

miejsc, którymi dysponuje Klub.  

4. O zakwalifikowaniu się do udziału w KIS decyduje spełnianie przez osobę wszystkich kryteriów  

określonych  w §4 niniejszego Regulaminu. 

5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji                   

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet                  

i mężczyzn. 

§6 

                                                                   Sposób przeprowadzania rekrutacji 

1. Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie karty zgłoszenia wraz z wymaganą  dokumentacją u 

Koordynatora KIS. 

2. W skład kompletu wymaganych  dokumentów rekrutacyjnych wchodzi:  

a) karta zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu),  

b) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, o zamieszkiwaniu na terenie 

Dzielnicy Praga Południe oraz spełnianiu warunku uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji 

Społecznej zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym  

(załącznik nr 2 do Regulaminu), 



 

 

c) kserokopia  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego w przypadku 

Kandydata/Kandydatki z niepełnosprawnością,  

d) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku Kandydata/Kandydatki długotrwale 

bezrobotnego/ej,  

e) zaświadczenie pracownika socjalnego o realizacji przez osobę indywidualnego programu 

wychodzenia z bezdomności w przypadku Kandydata/Kandydatki bezdomnego/ej, 

f) zaświadczenie o zakończeniu  programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego lub 

programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej lub o podjętej terapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego lub programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej  

w przypadku Kandydata/Kandydatki uzależnionego/ej od alkoholu, 

g) zaświadczenie o zakończeniu  programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego lub 

programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej lub o podjętej terapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego lub programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej  

w przypadku Kandydata/Kandydatki uzależnionego/ej od narkotyków lub innych środków 

odurzających, 

h) kserokopia  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami lub/i 

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku Kandydata/Kandydatki 

chorego/chorującej psychicznie, 

i) kserokopia  zaświadczenia o opuszczeniu zakładu karnego oraz zaświadczenie pracownika 

socjalnego w przypadku Kandydata/Kandydatki zwalnianego/ej z zakładu karnego, mającego/ej 

trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

j) zaświadczenie pracownika socjalnego o realizowaniu indywidualnego programu  integracji,  

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej w przypadku Kandydata/Kandydatki uchodźcy,  

k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem o 

wyrażeniu zgody na przetwarzane wizerunku (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

3. Karta zgłoszenia oraz oświadczenia, o których mowa wyżej muszą zostać opatrzone podpisem 

Kandydata/Kandydatki. Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać złożone przez osobę 

zainteresowaną udziałem, przedstawiciela ustawowego, asystenta rodziny, pracownika 

socjalnego. 

4. Koordynator KIS może zażądać do wglądu oryginałów przedkładanych dokumentów. 

5. Karty zgłoszenia rejestrowane są według kolejności składania. 

6. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/Kandydatki do 

uczestnictwa w KIS. 

§7 

                                          Ocena kryteriów formalnych podczas rekrutacji 

 

1. Ocena spełniania kryteriów formalnych na podstawie karty zgłoszenia wraz  

z   wymaganą dokumentacją dokonywana będzie przez Koordynatora KIS metodą 0/1. 

2. Koordynator KIS prowadzi rejestr osób, które spełniają kryteria formalne rekrutacji i zostały 

zakwalifikowane do udziału w KIS. 

3. W przypadku złożenia większej liczby kart zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc  

w KIS o zakwalifikowaniu do udziału w KIS będzie decydować kolejność zgłoszeń.  

4. Zostanie utworzona również lista osób rezerwowych, które nie zostały zakwalifikowane do udziału 

w KIS z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.  



 

 

5. Osoby z listy rezerwowej mogą być zaproszone do udziału w KIS w trakcie jego trwania na 

wypadek rezygnacji któregoś z uczestników KIS. 

 

 

§8 

Działania 

 

7. W KIS zostaną zaplanowane dla Uczestników KIS zajęcia w ramach reintegracji społecznej oraz 

reintegracji zawodowej dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb.  

8. Narzędziem w oparciu, o które nastąpi wstępne zdiagnozowanie Uczestnika, a następnie dobór 

form wsparcia będzie kontrakt socjalny zawarty z uczestnikiem przez pracownika socjalnego. Po 

zdiagnozowaniu  potrzeb w oparciu o  zawarty kontrakt socjalny Uczestnik będzie kierowany do 

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

w KIS.  

9. Uczestnikom KIS zostanie zapewnione ubezpieczenie NNW na okres uczestnictwa w KIS. 

10. Formy wsparcia w KIS będą świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb 

i możliwości Uczestników KIS) na podstawie indywidualnych planów wsparcia. 

11. Formy wsparcia będą realizowane w siedzibie Klubie Integracji Społecznej przy ul. Grochowskiej 

259a (wyjątek stanowią np. staże zawodowe, prace społecznie użyteczne).  

 

§9 

Obowiązki Uczestnika KIS 

Uczestnik KIS zobowiązany  jest w szczególności do:  

 

1. Zapoznania się z treścią Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Rekrutacji do KIS oraz 

przepisami BHP i P.POŻ obowiązującymi na terenie Ośrodka.  

2. Podpisania oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie 

wizerunku (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

3. Podpisania kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach Ustawy o pomocy społecznej, 

4. Punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia 

realizowanych  w ramach KIS. 

5. Każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na poszczególnych formach wsparcia                    

w KIS, poprzez złożenie podpisu w karcie aktywności. 

6. Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób: zwolnienie lekarskie lub karta 

leczenia szpitalnego - niezwłoczne poinformowanie telefoniczne Koordynatora KIS, 

przedłożenie zwolnienia lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego nie później niż w ciągu 3 dni 

od dnia ustania przyczyny nieobecności u Koordynatora KIS. W przypadku nagłych sytuacji 

losowych – niezwłoczne poinformowanie osobiste/telefoniczne Koordynatora KIS oraz pisemne 

w ciągu 3 dni od dnia  ustania przyczyny nieobecności. 

7. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w KIS. 

8. Współpracy z Koordynatorem KIS, a zwłaszcza dostarczania wszelkich niezbędnych 

dokumentów, żądanych przez Koordynatora KIS. 

9. Przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego. 

10. Współpracy i współdziałania przy realizacji zadań Klubu. 

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

12. Poufności i ochrony danych osobowych innych Uczestników. 



 

 

13. 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. 

14. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek. 

15. Dbałości o estetykę i czystość Klubu. 

16. Poszanowania mienia należącego do Klubu, natomiast wynoszenie mienia należącego do 

Klubu poza jego siedzibę jest zabronione.  

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do 

rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnica Praga-Południe m.st. 

Warszawy. 

2. Regulamin rekrutacji do uczestnictwa w KIS wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie KIS 

oraz na stronie internetowej www.ops-pragapoludnie.pl  
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Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Kandydata/Kandydatki o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji do uczestnictwa w 

KIS, o zamieszkiwaniu na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz spełnianiu warunku uczestnictwa w zajęciach Klubu  

zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. 2020poz.176) 

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie wizerunku. 
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