Podstawowe informacje dotyczące warsztatów
Nazwa warsztatów
Projektodawca
Potencjalni partnerzy
Opis warsztatów

„Opracowanie i wdrożenie programu budowania partnerstwa na rzecz
tworzenia Klubów Integracji Społecznej”
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach
Wytypowane osoby z: WUP-u, ROPS-u, Samorządów, Powiatowych
Urzędów Pracy, MOPS-ów, OPS-ów, OHP, Organizacji pozarządowych

Uzasadnienie re- Potrzeba społeczna funkcjonowania Klubów Integracji Społecznej jest
alizacji Warszta- bardzo duża i niekwestionowana. W związku z nowymi możliwościami
tów jakie daje Ustawa o zatrudnieniu socjalnym pojawiła możliwość powoływania Klubów Integracji Społecznej jako narzędzia pomocy społecznej tańszego niż Centra Integracji Społecznej, narzędzia na które może
sobie pozwolić każda gmina. Zgodnie z ustawowym zapisem Klub Integracji Społecznej organizuje działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowy. Ustawa jednak nie precyzuje wielu
kwestii dotyczących standardów funkcjonowania i powoływania KIS.
Tego typu inicjatywa nie może zaistnieć jako przedsięwzięcie jednej instytucji. Wokół Klub Integracji Społecznej powinno zawiązać się partnerstwo instytucji samorządowych i pozarządowych, prywatnych bo tylko takie partnerstwo gwarantować będzie efektywność Klubu. KIS nie
może funkcjonować bez wsparcia władz lokalnych. Stąd potrzeba budowania partnerstwa publiczno prywatnego którego efektem będzie sprawnie działający Klub.
Grupy docelowe Około 20 osób przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej i rynku pracy,
instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji, liderów lokalnych.
Cele warsztatów Głównym celem warsztatów jest zbudowanie mocnego i trwałego partnerstwa na rzecz powstania i skutecznego funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w mieście Bytomiu.
Cele szczegółowe warsztatów:
•

Zbudowanie szerokiej koalicji lokalnych instytucji samorządowych i pozarządowych na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie w mieście.

•

Próba zintegrowania systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Bytom.

•

Diagnoza i dostosowanie zasobów samorządowych, pozarządowych, prywatnych instytucji pomocy społecznej i rynku pracy
działających w mieście Bytomiu w kontekście integracji społecznej i zawodowej osób i grup wykluczonych społecznie.

•

Zapoznane się z teorią i praktyką zakładania i funkcjonowania
Klubu Integracji Społecznej na przykładzie systemu KIS-ów
utworzonego przez Instytut w Katowicach.

•

Wypracowanie programu i standardów funkcjonowania Klubu

Integracji Społecznej w mieście Bytomiu
•

Stworzenie trwałego modelu powoływania oraz finansowania
tego typu jednostek.

•

Zwiększenie roli integracji społecznej w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

•

Zwiększenie zaangażowania obywateli i instytucji działających
w gminie w tworzenie tego typu jednostek.

•

budowanie pozytywnego klimatu społecznego oraz integracja
różnych środowisk wokół idei Wsparcia Koleżeńskiego, Integracji Społecznej i Ekonomii Społecznej.

•

Integracja środowiska osób zajmujących się przeciwdziałaniem
wykluczeniu społecznemu.

•

Planowane działania

Objęcie warsztatów patronatem prezydenta, wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej za pomoc w przygotowaniu warsztatów ze strony samorządu.
• Ustalenie terminu i lokalizacji warsztatów
• Sporządzenie listy zaproszonych osób z lokalnych organizacji i
instytucji takich jak: MOPS, PCPR, DPS, PUP, odpowiednich
wydziałów /referatów miasta, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej i rynku pracy, innych instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji oraz liderów
lokalnych.
• Wysłanie zaproszeń podpisanych przez prezydenta/ osobę upoważnioną
•
Przeprowadzenie przez doświadczonych trenerów Instytutu 3 dniowych warsztatów. Przekazanie uczestnikom materiałów informacyjnych dotyczących warsztatów, metodologii KIS.
Zapewnienie przez Instytut poczęstunku na warsztatach.
•
Wdrożenie wypracowanych na warsztatach projektów i
standardów, zainicjowanie podpisania umów partnerskich między
samorządem a NGO-ami zainteresowanymi tworzeniem KIS-ów.

Planowane rezultaty
Wyniki ilościowe

•
•

•
•

Opracowanie 3 projektów utworzenia KIS wraz z określeniem źródeł
ich finansowania
Nabycie wiedzy nt. funkcjonowania i zakładania KIS przez 20
przedstawicieli władz samorządowych (gmin i powiatów), przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, edukacji i rynku pracy, organizacji pozarządowych, proboszczów.
Opracowanie standardów funkcjonowania i powoływania KIS w Bytomiu
Diagnoza sytuacji społecznej w mieście, szczególnie diagnoza dotycząca problemów związanych z wykluczeniem społecznym

Wyniki jakościowe

•
Zawiązane porozumienie na rzecz powołania KIS
•
Pełniejsze włączenie partnerów społecznych na rzecz realizacji strategii samorządu
•
Integracja środowiska osób zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób i rodzin
•
Możliwość rozwinięcia i uszczegółowienia Miejskiej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
•
Udział Miasta w pilotażowym projekcie Instytutu finansowanym przez Ministerstwo Polityki Społecznej

Czas realizacji Listopad –grudzień (3 dni)

