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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KLUBU INTE(;RACJI SPOŁECZNEJ "NASZ"

W JANOWIE LUBELSKIM

§ 1

Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej "Nasz" w Janowie Lubelskim, zwany
dalej "Regulaminem", określa organizację i zasady funkcjonowania Klubu oraz prawa
i obowiązki uczestników KIS.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Klubie, kis - należy przez to rozumieć "Nasz" Klub Integracji Społecznej w Janowie
Lubelskim.

2. Fundacji - należy rozumień Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji
Społecznej w Janowie Lubelskim.

3. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji
Społecznej "Nasz" w Janowie Lubelskim;

4. Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Klubu Integracji Społecznej
"Nasz" w Janowie Lubelskim;

5. Zarząd - należy rozumieć Zarząd Fundacji Konwent KIS i CIS w Janowie Lubelskim
6. Uczestniku - należy przez to rozumieć osoby uczestniczące w zajęciach

organizowanych w Klubie Integracji Społecznej "Nasz" w Janowie Lubelskim;
7. Programie - należy przez to rozumieć Program Klubu Integracji Społecznej "Nasz"

w Janowie Lubelskim;
8. Ustawie - należy przez to zrozumieć ustawę z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu

socjalnym.

§ 3

1. Klub jest elementem wewnętrznej struktury Fundacji Konwent KIS i CIS w Janowie
Lubelskim.

2. Nadzór nad klubem sprawuje Zarząd Fundacji.
3. Terenem działania jest obszar całego kraju.
4. Klub mieści się w Janowie Lubelskim, ul Bohaterów Porytowego Wzgórza 23.



CELE DZIAŁANIA I ZADANIA KLUBU

§4

1. Celem klubu jest realizacja zadań mających na celu reintegrację zawodową
i społeczną osób podlegających wykluczeniu społecznemu, które 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.

2. Do klubu należy realizowanie zadań w szczególności:

a) ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego;
b) reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia

społecznego;
c) minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia;
d) prowadzenie poradnictwa zawodowo - psychologicznego;
e) organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym;
f) prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności

społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury;
g) udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych

problemach życiowych;
h) kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;
i) propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenie;
j) kształtowanie poczucia odpowiedzialności obowiązkowości, poprzez

regularny udział w zajęciach;
k) przygotowanie wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego

bezrobotnych;
l) opracowanie i realizacja programów pomocowych;
m) rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie

informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach
zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania
zawodowego;

n) propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym
promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym;

o) kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia
oraz poruszaniu się po rynku pracy;

p) przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom zajęć;
q) propagowanie działań wolontarystycznych, społecznych oraz idei spółdzielni

socjalnych;
r) kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej;
s) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji wynikających

z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.



ORGANIZACJA KLUBU

§ 5

Klub funkcjonuje w godzinach pracy 8.00-16.00, jednak w zależności od realizowanych
zadań dostosowuje się funkcjonowanie w innych godzinach, odpowiadających potrzebom
Uczestników.

§ 6

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Klub współpracuje z różnymi specjalistami,
w tym w szczególności z :

1) psychologiem
2) doradcą zawodowym
3) trenerem pracy
4) pedagogiem
5) prawnikiem
6) informatykiem
7) spec. ds. ekonomii społecznej
8) terapeuta uzależnień
9) innymi specjalistami, jeśli zdiagnozowane zostały takie potrzeby u uczestników kis.

§ 7

l. Pracą klubu kieruje Kierownik, którego powołuje Zarząd Fundacji.
2. Do zadań Kierownika klubu należy w szczególności:

a) prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem klubu;
b) kierowanie bieżącej działalności klubu;
c) zatrudnia i kieruje pracą specjalistów;
d) organizowanie przyjęcia uczestników do klubu i bezpośredni nadzór nad rekrutacją;
e) przygotowanie i realizacja programu warsztatów dla Uczestników kis,
f) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających

z procesu reintegracji zawodowej i społecznej Uczestników;
g) ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie;
h) opracowywanie i realizacja programów pomocowych;
i) reprezentowanie klubu na zewnątrz.

§ 8

Działalność Klubu może być wspierana przez wolontariuszy.



UCZESTNICTWO W KLUBIE

§ 9

1. Udział w zajęciach prowadzonych przez klub jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub odbywa się na podstawie

skierowania wydanego przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy
społecznej.

§ la

1. Uczestnikami zajęć w Klubie mogą być osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem
społecznym, w szczególności:

a) bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

b) uzależnieni od alkoholu,
c) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
d) chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
e) długotrwale bezrobotni w rozumternu przepisów o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy;
f) zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
g) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o

pomocy społecznej;

którzy 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.

2. Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w KIS może zostać rozszerzony
o inne osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska
lokalnego.

()BOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 11

1. Uczestnik Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
reintegracji zawodowej i społecznej.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

a) współpracy iwspółdziałania przy realizacji zadań programu;
b) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;



c) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego;
d) poufności i ochrony danych osobowych Uczestników.

3. Pozbawia się prawa do uczestnictwa w zajęciach Klubu w przypadku:

a) stwierdzenia przez Kierownika, że nastąpiło rażące naruszenie postanowień
Regulaminu:

b) opuszczania znaczącej ilości zajęć przez Uczestnika.

r

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 12

1. Uczestników klubu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ
i niniejszego Regulaminu.

2. Pracownicy klubu potwierdzają sWOIm podpisem przyjęcie do wiadomości
i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu, natomiast Uczestnicy warsztatów,
po zapoznaniu się, podpisują oświadczenie o znajomości Regulaminu.

§ 13

Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Fundacji.


