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symbol
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Klub Integracji Społecznej
______________________________________
nazwa komórki organizacyjnej
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej
__________________________________________
nazwa usługi

1.
Wymagane dokumenty:
Wniosek osoby zainteresowanej, wniosek pracownika socjalnego lub wniosek Kierownika Klubu.
2.
Opłaty:
Nie pobiera się.
1.
Składanie wniosków
Wnioski o udzielenie pomocy składa się u pracownika na Stanowisku ds. Pierwszego Kontaktu
w Osiedlowych Sekcjach Pomocy Społecznej, w zależności od miejsca zamieszkania.
1. OSIEDLOWA SEKCJA POMOCY SPOŁECZNEJ nr 1„ŚRÓDMIEŚCIE”
ul. Ogniowa 8/10, tel. 54 423 23 65
ul. Grodzka 2i, tel. 669 432 868
2. OSIEDLOWA SEKCJA POMOCY SPOŁECZNEJ nr 2 „ZAZAMCZE”
ul. Wieniecka 42, tel. 54 411 19 60
3. OSIEDLOWA SEKCJA POMOCY SPOŁECZNEJ nr 3„WSCHÓD”
ul. Żytnia 58, tel. 54 412 23 83
4. OSIEDLOWA SEKCJA POMOCY SPOŁECZNEJ nr 4„POŁUDNIE”
ul. Kaliska 7, tel. 54 411 62 61
ul. Kościelna 2a, tel. 54 413 23 41
W przypadku osób bezdomnych
OSIEDLOWA SEKCJA POMOCY SPOŁECZNEJ nr 1 „ŚRÓDMIEŚCIE”
ul. Ogniowa 8/10, tel. 54 423 23 98
4.
Godziny urzędowania:
Kierownicy Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej przyjmują interesantów w swoich siedzibach:
poniedziałek, środa i czwartek: 7.30 - 15.30,
we wtorek 7.30 – 16.00,
w piątek 7.30 – 15.00.
Klub Integracji Społecznej:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30,
we wtorek: 7.30 – 17.00,
w piątek: 7.30 – 15.00.
Filia KIS, ul. Zakręt 8 blok V:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30,
we wtorek: 7.30 – 16.00,
w piątek: 7.30 – 15.00.

W zależności od realizowanych zadań dostosowuje się funkcjonowanie klubu i jego filii w innych
godzinach, odpowiadających potrzebom uczestników.
5.
Czas załatwienia :
Kwalifikacja do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej następuje w okresie trwania
naboru.
6.
Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy nie przysługuje.
7.
1.
2.
3.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217),
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 29 października 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie we Włocławku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu
Integracji Społecznej przy MOPR we Włocławku.

Uwagi:
Uczestnictwo w klubie integracji społecznej jest bezpłatne.
Udział w zajęciach organizowanych przez Klub odbywa się na podstawie:
• wniosku osoby zainteresowanej
• wniosku Kierownika KIS
• wniosku pracownika socjalnego
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej przy MOPR
we Włocławku.
Warunkiem uczestnictwa w klubie jest podpisanie kontraktu socjalnego, o którym mowa
w przepisach o pomocy społecznej. Okres uczestnictwa w klubie jest ustalany indywidualnie z
każdym z uczestników.
Uczestnikami zajęć w Klubie Integracji Społecznej mogą być osoby zagrożone lub dotknięte
wykluczeniem społecznym, w szczególności:
1. bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej,
2. uzależnione od alkoholu,
3. uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej,
7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej,
8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
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.
Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w Klubie może zostać rozszerzony o inne osoby,
w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.

Zakończenie uczestnictwa w Klubie jest potwierdzone wydanym niezwłocznie zaświadczeniem,
którego wzór określa Załącznik Nr 2 do Regulamin Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej przy
MOPR we Włocławku.
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