
U C H W A Ł A   Nr VI / 50 / 07 

   Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 kwietnia 2007 roku 

w sprawie: uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób   
                       Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym  dla Gminy  Spytkowice 

 

           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 10  
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)  
Rada Gminy Spytkowice  
 

u c h w a l a, co następuje: 

                                                                        § 1 

Uchwala się Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych 
Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Spytkowice, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice oraz Kierownikowi  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XXX/248/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 maja 2005 r.                
w sprawie uchwalenia programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych 
Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Spytkowice oraz Uchwała Nr XXXIX/326/06  
Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany w uchwale  
Nr XXX/248/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia 
Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem 
Społecznym dla Gminy Spytkowice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały                         
             Nr VI / 50 / 07  

                Rady Gminy Spytkowice 
          z dnia 25 kwietnia 2007 roku 

 
 
 
Program  Reintegracji  Społecznej  i  Zawodowej  Osób  Zagrożonych Wykluczeniem 
Społecznym  dla Gminy Spytkowice .  

Podstawa prawna  programu  

Art.3 ust.1 i 2 , art.15 pkt 6, art.17 ust.1 pkt 10 i ust 2 pkt 4,  ustawy z dnia 12 marca  2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) , art.1 i 18 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym   ( Dz.U. Nr 122, poz.1143 z późn .zm.) oraz art.2 
ust.1 pkt 32  ustawy z dnia  20 kwietnia  2004 r o promocji  zatrudnienia  i instytucjach  rynku  
pracy (Dz.U.Nr 99, poz.1001 z późn. zm.). 

I. UZASADNIENIE I  OPIS  PRPGRAMU  

Celem  pomocy  społecznej  jest umożliwienie  osobom  i rodzinom  przezwyciężenie  
trudnych  sytuacji  życiowych , których  nie są w stanie  pokonać, wykorzystując  własne  
uprawnienia , zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy  społecznej  jest też  zapobieganie  
powstawaniu  tych sytuacji, przez podejmowanie  działań  zmierzających  do życiowego 
usamodzielnienia  tych osób  i rodzin oraz ich integracji  ze środowiskiem . Ustawa o 
zatrudnieniu  socjalnym  stwarza  propozycje  metod  organizowania  pomocy  dla osób 
zagrożonych marginalizacją  życia społecznego, jedną z nich jest  Klub  Integracji  
Społecznej. (KIS) 

KIS ma zapewnić tym osobom  uczestnictwo  w zajęciach mających na celu odbudowanie             
i podtrzymanie  umiejętności  uczestnictwa  w życiu społeczności lokalnej  i pełnienia ról 
społecznych oraz odbudowanie  zdolności  do samodzielnego  świadczenia  pracy. 

II. DIAGNOZA  PROBLEMU  , ANALIZA ZASOBÓW   

W ewidencji  Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach z Gminy Spytkowice  na dzień 
31.12.2006 roku. zarejestrowanych było  415  osób bezrobotnych  w tym  308 kobiet, wśród  
ogółu osób  bezrobotnych  prawo do zasiłku  posiadało  65 osób, w tym  24 kobiet.  

Ze świadczeń pomocy społecznej  w  2006 r. w Gminie Spytkowice  skorzystało 209 rodzin  
liczących  808 osób. Głównym  powodem  korzystania z pomocy  społecznej  obok  ubóstwa  
-  174  rodzin,  było  bezrobocie - 118  rodzin .  

 Podejmowane  od  kilku lat  przez Gminę Spytkowice  wysiłki związane  z organizowaniem 
miejsc pracy dają wymierne  rezultaty w postaci aktywizowania  i łagodzenia skutków 
długotrwałego  bezrobocia oraz zmniejszenie ryzyka  wykluczenia    społecznego  osób  
będących  w szczególnie  trudnej  sytuacji na rynku pracy poprzez  ich czasowe  zatrudnienie 
lub przygotowanie  do wykonywania zawodu w miejscu  pracy. 
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III. CELE   I    SPODZIEWANE   EFEKTY   PROGRAMU    

Celem nadrzędnym programu jest osiągnięcie  samodzielności  ekonomicznej  poprzez własne 
staranie  klienta  pomocy społecznej . 

Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem 
Społecznym  jest oparty  o program  KIS.  

Celem utworzenia KIS jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale  
bezrobotnych  będących klientami  pomocy społecznej  Gminy Spytkowice  poprzez edukację  
personalną , zawodową  i społeczną . 

Spodziewane efekty programu  to w szczególności : 

- przeciwdziałanie negatywnym  skutkom  długotrwałego  bezrobocia,  
- umożliwienie  uczestnikom  programu  powrotu  do pełnionych  ról  społecznych, 

także  poza rodziną – roli pracobiorcy, a tym  samym  zapewnienie  sobie  i rodzinie  
bezpieczeństwa  socjalnego, 

- przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu – podejmowanie przez osoby zagrożone  
użytecznych ról  społeczno-zawodowych, 

- realizacja zadania własnego gminy, tj. pracy socjalnej poprzez pomoc osobom                
w odzyskaniu  zdolności  do funkcjonowania  w społeczeństwie. 

IV. ADRESACI  PROGRAMU 

    1. Adresatami  programu  są przede wszystkim   : 

a) osoby długotrwale bezrobotne, 
b) bezdomni realizujący indywidualny program  wychodzenia  z bezdomności, 
c) uzależnieni  od alkoholu, po zakończeniu  programu  psychoterapii  w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, 
d) zwalniani  z zakładów  karnych , mających trudności  w integracji  ze środowiskiem,  
e) osoby  bezrobotne powyżej  50 roku życia, 
f) osoby bezrobotne  samotnie  wychowujące  co najmniej  jedno dziecko  do 7  roku  
życia, czyli osoby, które podlegają  wykluczeniu  społecznemu  i ze wzglądu  na 
swoją sytuację życiową  nie są w stanie  własnym  staraniem zaspokoić  swoich 
podstawowych potrzeb  życiowych i znajdują się  w sytuacji  powodującej  ubóstwo  
oraz uniemożliwiającej  uczestnictwo  w życiu zawodowym, społecznym                      
i rodzinnym;  są mieszkańcami  Gminy  Spytkowice. 

2.  Programu  nie stosuje się  do  w/w  osób, jeżeli mają  prawo do : 
       a)  zasiłku  dla bezrobotnych,  

       b)  zasiłku  przedemerytalnego,  

 c)  świadczenia przedemerytalnego,  

d) renty socjalnej , 

e) renty strukturalnej,  
f) renty z tytułu niezdolności  do pracy,  
g) emerytury. 
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V. METODY   REALIZACJ I  
 

1. Reintegracja  Społeczna  realizowana  przez GOPS Spytkowice :  

   1)  Praca z indywidualnym przypadkiem – wykład, praca w grupie-dyskusja, wymiana          
        doświadczeń przez uczestników, wspólne rozwiązanie problemów, wywiad   
        środowiskowy, indywidualna diagnoza  doradcy zawodowego, konsultacja  
        psychologiczna. 

   2) Praca z grupą: 

a) KIS   – działania o charakterze terapeutycznym,       
                                       zatrudnieniowym i  samopomocowym. 

b)  Praca socjalna  –    działalność zawodowa  mająca  na celu  pomoc       
                                      osobom i rodzinom  we wzmacnianiu lub       
                                      odzyskaniu  zdolności do  funkcjonowania                    
                                      w społeczeństwie  

 2. Reintegracja  zawodowa: realizowana  przez  PUP  Wadowice: 

       1)  działania  z wykorzystaniem instrumentów  i usług rynku pracy,  

       2)   organizacja robót  publicznych, 

       3) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Wadowicach między innymi                          
             w zakresie  robót publicznych, upowszechniania  ofert pracy, informacji o usługach  
             poradnictwa  zawodowego, szkoleniach  oraz  współdziałania w zakresie prowadzenia  
             reintegracji  zawodowej i społecznej .   

 3. Podstawą  kwalifikacji uczestników  do KIS jest  wywiad środowiskowy  przeprowadzony        
     przez pracownika socjalnego  GOPS, który stwierdzi, że  objęcie rodziny programem     
     będzie miało  wpływ  na zminimalizowanie  skutków długotrwałego  bezrobocia  lub  
     wykluczenia  społecznego. Następnie  komisja  złożona z: pracownika socjalnego  GOPS,  
     pracownika  PUP i pracownika  UG  dokona ostatecznej  weryfikacji  osób  wg   
     zapotrzebowania  na konkretne  umiejętności  i okres  braku zatrudnienia .  

4. Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne.  

5. Osoby chętne  do uczestnictwa   w zajęciach  KIS  podpiszą  z GOPS  kontrakt  socjalny   
    zobowiązujący do systematycznego  uczestnictwa w  zajęciach.  

6. Reintegracja społeczna czyli odbudowanie i podtrzymanie  u osoby uczestniczącej                  
     w zajęciach  umiejętności  uczestniczenia  w życiu społeczności  lokalnej i pełnienia  ról  
     społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. 

7. Sposoby realizacji usługi "Reintegracja społeczna": 

        1)  grupy wsparcia, 
        2)  grupy samopomocowe,  
        3)  grupy edukacyjne 
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VI.  CEL : 

1. Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie 
pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu. 

2. Nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez 
możliwość osiągania własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność 
gospodarczą oraz uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi 
środkami pieniężnymi. 

VII. ORGANIZACJA  PROCEDURY :  

Grupy samopomocowe i grupy wsparcia, są prowadzone przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach procesu reintegracji społecznej uczestników.  
Wszystkie zajęcia  odbywają się w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Spytkowicach. 

VIII. PROCEDURA  USŁUGI    

1. Organizacja grup samopomocowych i wsparcia; 
    1) przeprowadzenie naboru uczestników i określanie składu grup: 
        naboru dokonują pracownicy socjalni, 
        uczestnicy są kwalifikowani do poszczególnych grup na podstawie zebranej  
        dokumentacji i informacji o uczestnikach oraz na podstawie oceny dokonanej  
        w wyniku indywidualnych rozmów, w zależności od rodzaju uzależnienia, stanu 
        zdrowia, sytuacji życiowej, wieku, płci itp. , 
    2) określenie liczebności grup: 
        grupa wsparcia lub samopomocowa powinna liczyć nie więcej niż 15 osób. 

2. Opracowanie programu i harmonogramu  zajęć w poszczególnych grupach,  
    przygotowanie materiałów do zajęć. Program zajęć (tematyka oraz liczba godzin  
    zajęć) powinien być dostosowany do potrzeb konkretnej grupy uczestników.   

3. Realizacja programów w grupach zgodnie z harmonogramem. Za realizację zajęć  
    odpowiada prowadzący grupę. Do uczestnictwa w prowadzeniu grup w miarę  
    potrzeb angażowani są również i inni np. doradca zawodowy  i inni specjaliści.  

IX. ZADANIA  GRUPY  WSPARCIA,  GRUP  SAMOPOMOCOWYCH : 

1. Zadania : 

       1) wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,  
       2) propagowanie zdrowego trybu życia (bez nałogów) i uświadamianie zagrożeń  
           płynących z powrotu do uzależnień,  
       3) kształtowanie prozdrowotnych  postaw,  
       4) poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości,  
       5) samoakceptacja i zwiększenie akceptacji ze strony innych,  
       6) zwiększenie otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych,  
       7) kształtowanie umiejętności świadczenia pomocy,  
       8) wzmocnienie wiary we własne siły, 
       9) samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów,  
     10) nabycie umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie. 
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   2. Grupy samopomocowe prowadzą liderzy, wyłonieni z tworzonych grup przez samych 
       uczestników. 
   3. Grupom samopomocowym i grupom wsparcia asystują pracownicy socjalni.  
   4. Pracownicy socjalni  inicjują  powstanie ww. grup i nadzorują ich działanie. 
 
 
X.  ZASADY  GRUP  SAMOPOMOCOWYCH, GRUP  WSPARCIA : 
   
   1. Poszanowania godności ludzkiej. 
   2. Prawdomówności. 

3. Poufności i ochrony danych osobistych uczestników.  
   4 .Dobrowolności uczestnictwa w grupie. 
   5 .Tolerancji. 
   6. Współpracy i współdziałania. 
   7. Wzajemnej pomocy. 
   8. Tworzenia atmosfery zaufania,.  
   9. Życzliwości i wzajemnej akceptacji. 
 
XI. GRUPY EDUKACYJNE  

Zadaniem grup edukacyjnych jest uzupełnianie deficytów edukacyjnych uczestników.                     
Są w nich prowadzone działania o charakterze edukacji ogólnej, elementarnej oraz inne, które 
w znaczący sposób mogą się przyczynić do reintegracji społecznej (np. zajęcia związane               
z edukacją obywatelską, etyką, rozwojem biologicznym i duchowym człowieka i inne).                   
Do grup edukacyjnych kwalifikowani są uczestnicy, mający trudności z pisaniem, 
rozumieniem prostych tekstów i formularzy. Zajęcia są nastawione na uzupełnienie wiedzy                
z zakresu poprawnego wysławiania się, pisania i  kultury osobistej, komunikacji społecznej                 
i współpracy z innymi. Tego typu przygotowanie, oprócz wyrównywania braków 
edukacyjnych, ma również duże znaczenie w rozwoju samoświadomości uczestników,  
mobilizuje ich do podjęcia aktywności i pracy nad sobą, pomaga w poszukiwaniu wartości.  
Grupy edukacyjne działają pod nadzorem pracowników socjalnych, a na zajęcia w grupach 
mogą być zapraszani - w miarę potrzeb i możliwości, inni specjaliści "z zewnątrz", np. 
pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel i inni. 
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Działania społeczne i zawodowe podejmowane  w  ramach  Programu  Reintegracji  
Zawodowej  I  Społecznej . 

Termin  realizacji zadania: zgodnie z umowami zawartymi  z  PUP w Wadowicach. 

Adresaci działań 
podejmowanych w 
ramach programu 

Zakres  i miejsce  zadania Cel  programu Ocena 
efektywności 
działań 
podjętych                
w ramach 
programu 

Osoby bezrobotne: w 
tym : 
:-osoby  długotrwale 
bezrobotne bez 
kwalifikacji 
zawodowych, 
-osoby bezrobotne 
powyżej  50 roku  
życia , 
- osoby długotrwale 
bezrobotne  
korzystające ze 
świadczeń systemu 
pomocy społecznej, 
-osoby bezrobotne  
samotnie  
wychowujące  co 
najmniej  jedno  
dziecko do 7 roku 
życia. 

Gmina Spytkowice-prace  
porządkowe  w tym : 
- czyszczenie poboczy, 
odmulanie rowów 
przydrożnych, karczowanie 
zakrzewień , wykaszanie 
traw, 
- prace  porządkowo-
estetyzacyjne, koszenie 
traw. 
- zbieranie  śmieci, 
- utrzymanie stałej czystości  
wokół budynków 
komunalnych , wiat 
przystankowych, parkingów, 
placów gminnych, 
- wszelkie prace związane z 
należytym utrzymaniem 
wałów na terenie Gminy, 
- realizacja programów:  
’’Konserwator ‘’, 
,,Drogowiec’’ 

Pomoc psychologiczna, 
-integracja z resztą 
społeczeństwa, 
-poprawa funkcjonowania 
społecznego  osób 
długotrwale bezrobotnych,  
-przeciwdziałanie izolacji  
społecznej, rozwój 
umiejętności poruszania 
się w ramach nowego 
systemu,  
-wzmacnianie  zdolności i 
uczestnictwa w życiu 
społecznym,    
-uczestniczenie w grupach 
osób znajdujących  się w 
podobnej sytuacji a 
korzystających  z pomocy 
społecznej 
-rozmowy  z pracownikami  
socjalnymi. 
 

 

Pomoc w 
poszukiwaniu 
pracy,  pomoc           
w akceptacji              
w środowisku. 

 

 

 

 

 

 

 

  


