REGULAMIN
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
w Zielonej Górze
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Klubu Integracji Społecznej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą
w Zielonej Górze, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Klubu.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Ustawa- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
Dz. U. 2003r. Nr 122, poz.1143 z późniejszymi zmianami.
2. KIS- należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej w Zielonej Górze, zwany dalej Klubem.
3. Prezes- należy przez to rozumieć Prezesa Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
w Zielonej Górze.
4. Kierownik- należy przez to rozumieć Kierownika Klubu Integracji Społecznej.
5. Uczestnik- należy przez to rozumieć uczestnika Klubu Integracji Społecznej.
6. Otoczenie- należy przez to rozumieć otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, których udział w Klubie jest niezbędny do wsparcia osób wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
7.Wolontariusz-

należy

przez

to

rozumieć

osobę

świadczącą

usługi

wolontarystyczne

na rzecz Klubu, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Statut – należy przez to rozumieć Statut Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
9. Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin Klubu Integracji Społecznej
w Zielonej Górze.
§3
1. Siedzibą Klubu jest siedziba Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
przy ul. Zacisze 17.
2. Nadzór nad Klubem sprawuje Prezes bądź inna osoba wyznaczona przez Prezesa.
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3. Osobą odpowiedzialną za działanie Klubu jest Kierownik Klubu Integracji Społecznej.
§4
1. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym.
2.

Zadaniem

Klubu

jest

świadczenie

usług

służących

reintegracji

społecznej

i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym,
uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz
uchodźcom. Klub świadczy usługi, dzięki którym osoby dotknięte procesami marginalizacji
społecznej mogłyby powrócić na rynek pracy w sposób trwały.
3. Reintegracja społeczna realizowana w KIS obejmuje m.in. kształcenie umiejętności niezbędnych
do pełnienia ról społecznych, naukę planowania i gospodarowania dochodami. Reintegracja
zawodowa polega w szczególności na umożliwieniu uczestnikom Klubu nabycia nowych
umiejętności zawodowych umożliwiających przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji.
4. Klub działa w oparciu o Regulamin, i Statut Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
w Zielonej Górze realizując zadania wynikające z następujących przepisów:
1).Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr122, poz.1143 z późn. zm.);
2). Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2009 Nr 173, poz.1362 z późn. zm.);
3).Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.);
4). Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Rozdział 2
CELE DZIAŁANIA, ZADANIA I FORMY PRACY KLUBU
§1
1. Celem działania Klubu jest wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i osób z Otoczenia poprzez reintegracje społeczną oraz zawodową.
2. Do szczegółowych celów Klubu należy:
a) umożliwienie uczestnikom Klubu i ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości,

str. 2

b) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia uczestników Klubu i rodzin oraz ich
integracja ze środowiskiem,
c) zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie
na świadczenia z zakresu pomocy społecznej.
§2
Klub realizuje zadanie ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego w szczególności poprzez:
1. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i innego w zależności od potrzeb;
2. organizowanie działań o charakterze doradczym, terapeutycznym, edukacyjnym, szkoleniowym,
zatrudnieniowym i samopomocowym;
3. kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych:
4. rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia
kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego;
5. przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych uczestników zajęć;
6.

współdziałanie

z

innymi

podmiotami

w

zakresie

realizacji

zadań

wynikających

z procesu reintegracji zawodowej i społecznej;
7. organizowanie i koordynowanie działań wolontarystycznych.
§3
1. Formami pracy Klubu są:
a) grupy samopomocowe, grupy wsparcia, grupy terapeutyczne,
b) poradnictwo, doradztwo, szkolenia i warsztaty,
c) wolontariat.
Rozdział 3
ORGANIZACJA KLUBU
§1
1. Klub funkcjonuje w dni robocze w godzinach pracy Biura ZLOP a w zależności od
realizowanych zadań i potrzeb Uczestników może funkcjonować w innych godzinach.
§2
1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Klubu Integracji Społecznej, ZLOP zapewnia
specjalistów do prowadzenia zajęć oraz zleca wykonywanie określonych usług podmiotom
zewnętrznym.
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2. Działalność Klubu Integracji Społecznej może być finansowana w szczególności:
a) ze środków Unii Europejskiej i samorządu wojewódzkiego, samorządów powiatowych
i gminnych,
b) z dotacji pochodzących z dochodów własnych ZLOP, w szczególności ze środków w ramach
tzw. „jednego procenta”.
3. Wykonywanie zadań może być realizowane przez wolontariuszy.
4. Z

wolontariuszem

Prezes

ZLOP

zawiera

Porozumienie

o

wykonywaniu

świadczeń

wolontarystycznych- Załącznik nr 3 do Regulaminu, które określa:
a) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń,
b) zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących uczestników
znajdujących się w Klubie,
c) postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
5. Prawa wolontariusza zostały wyszczególnione w Załączniku nr 4 do Regulaminu KIS ZLOP.
§3
W celu zapewnienia realizacji zadań KIS Prezes ZLOP zatrudnia Kierownika KIS i specjalistów
w zależności od realizowanych zadań i potrzeb uczestników (np. pracownika socjalnego, psychologa,
prawnika, doradcę zawodowego, terapeutę).
§4
Do zadań kierownika Klubu należy w szczególności:
1. koordynowanie bieżącej działalności Klubu,
2. nadzorowanie prowadzenia dokumentacji Klubu,
3. współpraca z partnerami Klubu,
4. organizowanie i bezpośredni nadzór nad rekrutacją uczestników Klubu,
5. współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu
reintegracji zawodowej i społecznej Uczestników,
6. opracowywanie i realizacja programów pomocowych,
7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
8.

przedkładanie sprawozdania Prezesowi sprawozdań z działalności Klubu.
§5

W ramach działań Klubu Integracji Społecznej mogą być tworzone Punkty Aktywizacji SpołecznoZawodowej.
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Rozdział 4
UCZESTNICTWO W KLUBIE
§1
1.Udział w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Klub działa na zasadzie partnerstwa, co znaczy, że każdy członek Klubu jest tak samo ważny.
§2
1. Uczestnikami Klubu mogą być osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezdomne, osoby
niepełnosprawne, osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, osoby chore psychicznie, zwolnione
z zakładów karnych, uchodźcy, osoby w wieku 50+, osoby powracające do pracy po urlopach
macierzyńskich i wychowawczych, oraz inne osoby dotknięte procesami marginalizacji społecznej,
które mogłyby powrócić na rynek pracy w sposób trwały.
2. Członkowie Klubu deklarują uczestnictwo w formie pisemnej poprzez wypełnienie „Deklaracji
dobrowolnego uczestnictwa”- Załącznik nr 1 do Regulaminu, lub w innej formie przyjętej
w realizowanych projektach.
3. Udział w zajęciach Klubu jest rejestrowany.
Rozdział 5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
§1
1. Uczestnik Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa we wszystkich wyznaczonych
zajęciach z poszanowaniem zasad kultury współżycia społecznego,
2. Uczestnik zobowiązany jest do informowania prowadzącego zajęciach w Klubie o swojej
planowanej nieobecności oraz do usprawiedliwienia i uzasadnienia nieobecności.
3. Zabrania się przebywania w pomieszczeniu Klubu Integracji Społecznej osobom postronnym.
4. Na terenie Klubu zabrania się spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków
lub innych środków odurzających, palenia papierosów.
5. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik jest pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź
innych środków odurzających zostanie

on wykluczony z zajęć przez prowadzącego, który

zobowiązany jest do powiadomienia Kierownika o w/w sytuacji.
6. Uczestnicy Klubu zobowiązani są do dbania o czystość i estetykę na terenie Klubu.
7. Zabronione jest wynoszenie i niszczenie mienia należącego do KIS ZLOP.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń i wskazówek pracowników Klubu.
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9. Uczestnik KIS ZLOP zobowiązany jest do poszanowania poufności informacji i ochrony danych
osobowych innych uczestników.
§2
Zaprzestanie udziału w Klubie następuje w przypadku:
1. naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
2. trwałego opuszczania przez Uczestnika zajęć w Klubie,
3. dobrowolnej rezygnacji uczestnika z zajęć w Klubie, jeśli nie jest to sprzeczne z podpisaną
przez Uczestnika Umową uczestnictwa w projekcie,
4. zrealizowania zaplanowanych dla Uczestnika działań, w tym wynikających z Umowy.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Uczestników Klubu, Kierownika, pracowników Klubu i Wolontariuszy obowiązuje przestrzeganie
Regulaminu oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
2. Uczestnicy Klubu składają pisemne oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i zobowiązują się do
przestrzegania postanowień Regulaminu- Załącznik nr 2 do Regulaminu KIS ZLOP.
§2
Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu ZLOP.

Zielona Góra dnia 03.12.2018 r.
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