
 

Katowice, 18 listopada 2015r. 



Powstanie 

Centrum Integracji Społecznej  
w Gdańsku zostało utworzone przez 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 
Koło Gdańskie. 

 Status nadany przez Wojewodę Pomorskiego  
w dniu 15 września 2008r. Decyzja nr 

3/2008.Obecnie status przedłużony do 15 
września 2018 roku. 

 



Nasza filozofia pracy 

Integrować wewnętrznie człowieka poprzez 
szereg oddziaływań i pozwalać na dalszy 

rozwój jednostki. 

W bezpiecznej atmosferze stymulować 
człowieka do podejmowania kolejnych 

wyzwań. 

 



Proces przyjęcia uczestnika 

Wniosek o 
przyjęcie do CIS 

Kontakt z 
kandydatem 

3-stopniowa 
diagnoza wstępna 

- decyzja o 
przyjęciu  

- podpisanie 
IPZS na m-c 

próbny 

- Diagnoza 
szczegółowa  

- Wybór 
warsztatu 

- Inne 
zalecenia  

Badania w 
Medycynie 

Pracy 

Podpisanie 
IPZS na kolejne 

5 m-cy 



Liczba wniosków a podpisane IPZS 

Rok  Liczba wniosków Liczba podpisanych IPZS 

2009 98 48 

2010 184 74 

2011 152 79 

2012 334 66 

2013 178 18 

2014 230 90 

2015 54 14 

ŁĄCZNIE: 1230 389 



Uczestnictwo w CIS (min 6 m-cy) 

- Udział w zajęciach społeczno – 

diagnostyczno - integracyjnych podczas m-

ca próbnego 

- Udział w warsztatach zawodowych 4 dni w 

tygodniu  

- Udział w zajęciach integracji społecznej  - 

1 dzień 

- Udział w zajęciach komputerowych 

- Konsultacje specjalistyczne: np. terapeuta, 

prawnik 



Uczestnictwo w CIS (min 6 m-cy) 

- Udział w edukacji ogólnej np. jęz. 

niemiecki, jęz. angielski, szkolenia 

przedmedyczne 

- Udział w szkoleniach zawodowych na ORP 

- Udział w wyjściach, wycieczkach 

integracyjnych 

- Każdy uczestnik otrzymuje: odzież 

ochronną, jeden posiłek dziennie, bilety na 

dojazdy (PUP), ubezpieczenie NNW, 

badania w Medycynie Pracy, szkolenie 

BHP, świadczenie integracyjne 



CIS a UCZESTNICY 





Warsztaty zawodowe 



Stopa bezrobocia w powiatach Województwa Pomorskiego stan na 
31.08.2015 



Warsztaty zawodowe  
cel: aktywizacja zawodowa 

uczestników i podjęcie  
zatrudnienia na ORP 

Warsztaty zawodowe wewnętrzne Warsztaty zawodowe zewnętrzne 

a. Remontowo – porządkowy 
b. Krawiecki 
 

a. Ekologiczno – utylizacyjny (ZUT) 
b. Kasjer – sprzedawca (TESCO) 
c. Magazynier (IKEA) 
d. Opiekun/ka środowiskowy/a 

(GSS, Dom Brata Alberta) 
e. Porządkowy (OSBO Gdynia) 
f. Sprzedawca – pracownik 

drogerii (Drogeria Natura) 
g. Warsztaty  indywidualne 

(biblioteka, przedszkole itp.) 
 



SEKTOR PRYWATNY, 
BIZNES 

(PRZEDSIĘBIORCY) 



CIS a Przedsiębiorcy 
1. Możliwość zatrudnienia uczestnika 

bezpośrednio w firmie 

2. Możliwość sprawdzenia uczestnika w 

warunkach realnego zatrudnienia w 

bezpiecznej formie  

3. Wsparcie merytoryczne podczas całego 

procesu szkolenia uczestnika 

4. Działamy dla lokalnego rynku pracy i z 

rynkiem pracy 

5. CIS jako wiarygodny partner biznesowy 

6. Dodatkowe szkolenia dobrane do wymagań 

przedsiębiorcy 
 



CIS a Przedsiębiorcy 
ZASADY   WSPÓŁPRACY CIS PRZEDSIĘBIORCA 

Jasne określenie „kto, co 

robi” 
rekrutacja uczestników, 

motywowanie, badania 

zdrowotne i inne 

stanowisko pracy, opiekuna 

warsztatu, wprowadzenie 

do środowiska firmy 

Konkretne rozmowy  

dające każdej ze stron 

pozytywne efekty, każda ze 

stron musi widzieć dla 

siebie pozytywne efekty 

Możliwość znalezienia 

zatrudnienia dla uczestnika 

CIS na ORP, warsztat 

zawodowy w realnych 

warunkach pracy, 

 

Znalezienie pracownika 

„na miarę”, pomoc w 

bieżącej działalności firmy 

Wyznaczenie konkretnej 

osoby do kontaktu 
Doradca zawodowy Pracownik firmy 

oddelegowany do zadania 

Cykliczne spotkania  Bieżąca informacja o 

uczestniku, poznanie szans 

na zatrudnienie, możliwość 

poznania środowiska pracy 

uczestnika 

Bieżące rozwiązywanie 

konfliktów, problemów, 

wsparcie merytoryczne 

dotyczące uczestnika 



CIS a Przedsiębiorcy 
ZASADY   WSPÓŁPRACY CIS PRZEDSIĘBIORCA 

Precyzyjne zasady 

funkcjonowania  
Czas trwania zajęć dla 

uczestnika CIS (zgodnie z 

ustawą min. 6 h dziennie, 

bez pracy w godzinach 

nocnych, czy zmianowych) 

Ustalenie miejsca 

odbywania zajęć 

warsztatowych, 

częstotliwość spotkań, 

badanie alkomatem  

Dialog Szukanie konstruktywnych 

rozwiązań w przypadkach 

konfliktowych, dbanie o 

„dobry klimat” wokół CIS 

Szukanie konstruktywnych 

rozwiązań w przypadkach 

konfliktowych, dbanie o 

„dobry klimat” wokół 

firmy 

PARTNERSTWO Pamiętajmy o tym, że 

jesteśmy równi wobec 

przedsiębiorcy, oferujemy 

mu pracownika 

Zależy mu na dobrych 

relacjach, poszukiwanie 

pracowników 



CIS a Przedsiębiorcy 

1. Poszukiwanie kolejnych przedsiębiorców 

2. Wysoce zindywidualizowane podejście do 

uczestnika i jego możliwości 

3. Podążanie za rynkiem – śledzenie zawodów 

deficytowych  (źródło informacji PUP) 

4. Współpraca z OWES (spółdzielczość 

socjalna)  

5. Członkostwo w Klastrze ES  

6. Członkostwo - Pracodawcy Pomorza – 

korzystanie ze szkoleń i spotkań grup 

branżowych  
 



INTEGRACJA   

 



Integracja społeczna – rodzaje 
zajęć 

1. Warsztat z pracownikiem socjalnym (np. trening 
budżetowy, edukacja zdrowotna, organizacja czasu 
wolnego) 

2. Warsztat z psychologiem (np. zarządzanie czasem, 
trening asertywności, trening umiejętności osobistych, 
praca z kryzysem, konfliktem itp.) 

3. Warsztat z doradcą zawodowym (np. poruszanie się po 
rynku pracy, przygotowywanie dokumentów 
aplikacyjnych, analiza kompetencji itp.) 

4. Poradnictwo indywidualne – psycholog, psychoterapeuta, 
pracownik socjalny, prawnik 

5. Zajęcia integracyjne 
 



Referencje CIS Gdańsk 



Referencje CIS Gdańsk 



Referencje  CIS Gdańsk 



Liczba osób, które ukończyły CIS i 
podjęły zatrudnienie 

Rok  Ukończyło CIS Podjęło 
zatrudnienie 
bezpośrednio po 
ukończeniu  CIS 

% 

2009 25 8 32 

2010 38 11 28 

2011 35 15 42 

2012 54 13 24 

2013 22 9 41 

2014 52 22 42 



114  
Liczba miejsc zgłoszonych jako 

potrzeba w ramach Oceny Zasobów 
MOPR Gdańsk 



Finansowanie w tys. złotych  

Rok  UMG EFS FP Inne źródła 

2009 150 769 93 27 

2010 150 654,91 210,04 40,19 

2011 150 735,74 269,52 89,21 

2012 135 988,13 333,41 65,86 

2013 120 173,85 135,99 168,10 

2014 119,53 668,11 339,5 54,28 

SUMA 824,53 3989,74 1381,46 444,64 



Finansowanie w tys. złotych lata 
2008-2014  



„W życiu bowiem istnieją rzeczy,  
o które warto walczyć  
do samego końca.” 
  
 Paulo Coelho  
 



Dane teleadresowe 

Centrum Integracji Społecznej 
80-546 Gdańsk – Nowy Port 

ul. Floriańska 3 

Tel. (058) 522 07 52 

Fax. (058) 343 12 77 

E-mail: cis@ab.org.pl 



Dziękuję za uwagę :) 


