SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W CISTOR
W OKRESIE: KWIECIEŃ - WRZESIEŃ 2008

Finansowanie:

Data sporządzenia:

Gmina Miasta Toruń

30.09.2008

Założenia Klubu Integracji Społecznej
Grupa docelowa:
Klub Integracji Społecznej działa na podstawie Ustawy zatrudnieniu socjalnym. Pobyt
w KIS jest dobrowolny, a okres i rodzaj wsparcia ustalany indywidualnie z
uczestnikiem.
Z oferty Klubu Integracji Społecznej skorzysta 30 osób, spełniających jedno z
kryteriów:
osoby bezrobotne co najmniej 12 miesiące
osoby bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z
bezdomności
osoby, które leczą się z uzależnienia poddające się procesowi leczenia lub
po jego ukończeniu nie później niż 1 rok
osoby, które opuściły zakłady karne najpóźniej rok przed przystąpieniem
do projektu
tzw. trudna młodzież w wieku 15-24 lata
Planowane działania:
doradztwo zawodowe – warsztaty grupowe
2 grupy x 20 godz. x 4 m-ce
doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy– konsultacje indywidualne
ok. 30 osób x 1 godz.
trening interpersonalny – warsztaty grupowe
1 grupa x 20 godz. x 4 m-ce
kursy komputerowe
2 grupy x 12 godz. x 4 m-ce
terapia uzależnień
2 grupy x 6 godz. x 4 m-ce
poradnictwo prawne
12 godz. x 4 m-ce
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Zaangażowany personel:
koordynator Klubu Integracji Społecznej – pracownik etatowy
asystent koordynatora – pracownik etatowy
doradca zawodowy – pracownik etatowy
socjoterapeutka – umowa zlecenie, do 20 godz./m-c
informatyk – umowa zlecenie, do 24 godz./m-c
terapeuta uzależnień – umowa zlecenie, do 12 godz./m-c
prawnik - umowa zlecenie, do 12 godz./m-c
Realizacja działań:
Rekrutacja:
Proces rekrutacji rozpoczął się do kwietnia 2008 i miał charakter ciągły ze względu
na znaczną fluktuację uczestników. Program zajęć grupowych był przystosowany do
zmiennej liczby uczestników, co gwarantowało pełen udział osób dochodzących w
późniejszych okresach.
Rekrutacja prowadzona była poprzez:
1. działania promocyjne:
ulotki informacyjne
ogłoszenia prasowe: nadane zostały dwa ogłoszenia prasowe w prasie
lokalnej „Nowości”: 13.05.2008 i 27.06.2008
strona www: informacje o rekrutacji do Klubu integracji Społecznej
ukazały się na stronie CISTOR: www.cistor.pl, Urzędu Miasta Torunia:
www.um.torun.p oraz Portalu Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl
2. współpracę z instytucjami pomocowymi działającymi na terenie Torunia
(szczegółowy zakres współpracy – w załączeniu) :
Areszt Śledczy w Toruniu
Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnień
Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień - Pododdział Młodzieżowej
Terapii Uzależnień
Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień
Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień w
Czerniewicach
Dom rodzinny, ul. Smocza 11/13
Dom Rodzinny, ul. Żytnia 28
Dom Dziecka nr 3,
Pogotowie Opiekuńcze
OHP Ochotnicze Hufce Pracy
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Olsztyńska – animatorzy MOPR
Schronisko Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Caritas
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Powiatowy Urząd Pracy
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
MOPR
Gimnazjum nr 9 – Wrzosy
kuratorzy sądowi
Rozmowy rekrutacyjne prowadzone były w oparciu o kwestionariusz rekrutacyjny
oraz test zdań niedokończonych (w załączeniu).
W procesie rekrutacji wzięły udziały 84 osoby.

WYKRES NR 1 – liczba osób biorących udział w rekrutacji z podziałem na kryteria przyjęcia

Z tej grupy z 52 osobami został podpisany kontrakt uczestnictwa w KIS, w tym z 13
kobietami i 39 mężczyznami. Podobnie jak w procesie rekrutacji, największą liczbę
stanowiły osoby z kryterium „uzależnienie” – 47 os., i kolejno: 2 os. – „bezrobocie”, 2
os. – „trudna młodzież”, 1 os. – „bezdomność”.
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WYKRES NR 2 – uczestnicy KIS ze względu na wiek

WYKRES NR 3 – uczestnicy KIS ze względu na wykształcenie

Promocja:
materiały reklamowe: ulotki, plakaty dotyczące wydarzeń w KIS(przygotowane
własnymi zasobami)
strona www: informacje o bieżącej działalności KIS na stronie internetowej
CISTOR: www.cistor.pl
wystawa zdjęć: przygotowana została wystawa zdjęć wykonanych przez
uczestników. Zdjęcia są efektem warsztatów fotograficznych prowadzonych w
ramach kursu komputerowego. Wystawa była prezentowana we wrześniu
2008 w Ośrodku Terapii krótkoterminowej WOTUiW w Toruniu oraz w
Centrum Integracji Społecznej CISTOR.
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Oferowane zajęcia:
1. doradztwo zawodowe – warsztaty grupowe
zakres tematyczny:
Zajęcia integracyjne, ustalenie planu działania
Diagnoza predyspozycji i umiejętności
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Zasady pisania CV i LM
Aklimatyzacja w nowym miejscu pracy
Zasady zakładania działalności gospodarczej
Spotkania indywidualne z uczestnikami w celu budowy przyszłej ścieżki
edukacyjnej
zrealizowana liczba godzin: 36 godz.
2. doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy– konsultacje indywidualne
zakres tematyczny:
Przygotowywanie CV i LM
Przekazywanie ofert pracy
Indywidualne ustalanie dalszej ścieżki zawodowej
Indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych
3. trening interpersonalny – warsztaty grupowe
zakres tematyczny:
Integracja, orientacja
Rozwój osobisty
Komunikacja
Asertywność
Role grupowe
zrealizowana liczba godzin: 53 godz.
4. kursy komputerowe
zakres tematyczny:
Budowa komputera i systemy operacyjne. BHP
Zasady zgodnego z prawem wykorzystania komputera
MS-Word – formatowanie tekstu
Excel
Praca z Internetem, poczta elektroniczna
Edycja grafiki, nagrywanie płyt CD
Łączenie tekstu i grafiki
Wirusy i profilaktyka antywirusowa
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zrealizowana liczba godzin: 108 godz.
5. terapia uzależnień
zakres tematyczny:
Zajęcia integracyjne
Objawy uzależnienia
Wpływ picia alkoholu na organizm
Utrata kontroli nad piciem alkoholu
Dlaczego nie pić?
Bezsilność wobec alkoholu
Utrata zdolności do kierowania życiem
Wprowadzenie do 12 kroków AA
zrealizowana liczba godzin: 39 godz.
6. poradnictwo prawne
zakres tematyczny:
Sprawy mieszkaniowe
Zadłużenia
Sprawy alimentacyjne i rozwodowe
Odpowiedzialność karna za posiadanie środków odurzających
Zwolnienia przedterminowe
zrealizowana liczba godzin: 54 godz.
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WYKRES NR 4 – liczba uczestników zapisanych na poszczególne zajęcia grupowe

Zajęcia dodatkowe:
Tydzień przedsiębiorczości w KIS
W dniach 21-27 lipca 2008 miał miejsce tydzień przedsiębiorczości w KIS. W
programie znalazło się; prezentacja dotycząca zakładania własnej działalności
gospodarczej pod hasłem „krok po kroku”, giełda pomysłów na prowadzenie
własnej firmy (uczestnicy zapisywali na tablicy własne pomysły) oraz
spotkanie z przedstawicielami PUP w Toruniu na temat dotacji na rozpoczęcie
własnego biznesu.
Degustacja herbaty
1 sierpnia 2008 odbyła się degustacja różnych rodzajów herbat, połączona z
prezentacja multimedialną zdjęć z Chin oraz tradycyjna muzyką chińską.
Warsztaty fotograficzne
W ramach kursu komputerowego zorganizowane były dwa warsztaty
fotograficzne - w parku na Bydgoskiej (27.06.2008) oraz w okolicach punktu
widokowego nad Wisłą (29.08.2008). Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z
fotografią cyfrową, a później komputerową obróbką zdjęć. Podsumowaniem
warsztatów była wystawa prac prezentowana w Cistor oraz WOTUiW w
Toruniu we wrześniu 2008.
Wspólne muzykowanie
Mimo zróżnicowania w doświadczeniu życiowym, wieku uczestnicy zaczęli
postrzegać siebie jako grupę i podejmowali próby wspólnej zabawy m.in.
poprzez wspólne muzykowanie – przy użyciu gitary i bębnów odbył się 8
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sierpnia 2008 mini koncert w wykonaniu 2 uczestników.
Podsumowanie:
Z oferty KIS skorzystały 52 osoby, z którymi został podpisany Kontrakt uczestnictwa
w Klubie Integracji Społecznej. Z tej grupy 38 osób otrzymało zaświadczenie o
ukończeniu wybranych kursów (pod uwagę były brane tylko zajęcia grupowe:
warsztaty doradztwa zawodowego, trening interpersonalny, kurs komputerowy oraz
terapia uzależnień). Warunkiem otrzymania zaświadczenia było zaliczenie minimum
70% zajęć. Z powodu zbyt niskiej frekwencji 5 osób nie uzyskało zaświadczeń. Z 9
osobami został rozwiązany Kontrakt, głównie z powodu przerwania terapii uzależnień
i wyjazdu poza Toruń.
WYKRES NR 5 – procentowe zestawienie wszystkich uczestników KIS

Biorąc pod uwagę poszczególne zajęcia, rozkład osób, które ukończyły zajęcia
wygląda następująco:
szkolenia komputerowe: 20 osób
trening interpersonalny: 9 osób
doradztwo zawodowe: 8 osób
terapia uzależnień: 4 osoby

Wartość dodana:
dotacja z UM umożliwiła utrzymanie działalności Klubu Integracji Społecznej,
dzięki czemu KIS ma formę stałej struktury, a nie tylko projektowego tworu.
pogłębiona została współpraca z toruńskimi instytucjami pomocowymi, w
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szczególności z ośrodkami WOTUiW oraz Aresztem Śledczym.
prowadzenie równocześnie dwóch typów działań w CISTOR – Centrum
Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej umożliwia wzajemną pomoc
w rekrutacji uczestników oraz rozszerza ofertę dla kandydatów (istnieje
możliwość dopasowania zajęć do potrzeb i możliwości uczestników).

Problemy w realizacji projektu:
działalność KIS przypadła głownie na letnie miesiące, co znacznie utrudniało
rekrutację uczestników.
dość wąska oferta szkoleń (w szczególności brak środków na szkolenia
zawodowe oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego) zniechęcała
potencjalnych kandydatów.

Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Joanna Oberlan-Maroń – koordynator Klubu Integracji Społecznej
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