REGULAMIN KONWENTU
CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Mając na uwadze znaczenie podmiotów otoczenia ekonomii społecznej, realizujących usługi
reintegracji społecznej i zawodowej wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w systemie instytucji pomocy i integracji społecznej a także potrzebę wypracowywania
nowych kierunków działania w ramach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym oraz spójność działania z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami
pracy, ustala się co następuje:
§ 1.
1. Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej, zwany dalej: Konwentem,
jest forum wymiany doświadczeń, wypracowywania wspólnych stanowisk
i prezentowania propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach
dotyczących problematyki świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej,
współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, urzędami pracy oraz
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
2. Konwent to gremium przedstawicieli centrów i klubów integracji społecznej,
działających na obszarze Polski, którzy przystąpili do niego w sposób dobrowolny
celem:
1) wypracowywania wspólnych kierunków realizacji zadań ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także poszukiwania nowych
rozwiązań wobec zmieniającej się sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym na rynku usług socjalnych i na rynku pracy,
2) inspirowania i przedkładania ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia
społecznego propozycji nowych rozwiązań systemowych, w tym rozwiązań
o charakterze legislacyjnym, a także przedstawiania postulatów oraz wniosków
przedstawicielom instytucji tworzących centra i kluby integracji społecznej,
w tym szczególnie marszałkom województw, starostom oraz burmistrzom
i wójtom,
3) prowadzenia pomiędzy działającymi centrami i klubami integracji społecznej
wymiany doświadczeń w realizacji usług reintegracji społecznej i zawodowej
dla osiągania wyższych ich standardów jakości, szczególnie na obszarze gmin
wiejskich, wiejsko-miejskich i powiatów,
4) promowania dobrych praktyk lokalnej współpracy z jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy oraz idei
partnerstwa lokalnego,
5) ścisłej współpracy ze spółdzielniami socjalnymi, ich związkami rewizyjnymi
a także instytucjami i organizacjami pozarządowymi, które statutowo zajmują
się problematyką rozwoju spółdzielczości socjalnej, w tym organizacjami
prowadzącymi Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej,

6) reprezentowania działających centrów i klubów integracji społecznej, jako
konsultantów społecznych w legislacyjnym procesie tworzenia prawa
w obszarze zatrudnienia socjalnego, w tym również współdziałania
z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
§ 2.
1. Udział w Konwencie przedstawicieli działających centrów i klubów integracji
społecznej jest dobrowolny, a przystąpienie do niego potwierdzone zostaje złożeniem
deklaracji członkowskiej, której wzór określa załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Przystąpienie, o którym mowa w ust.1 musi zostać uzgodnione z instytucją tworzącą
centrum lub klub integracji społecznej, wskazaną w przepisach ustawy o zatrudnieniu
socjalnym.
3. Reprezentantem centrum lub klubu integracji społecznej w pracach Konwentu jest
osoba wskazana w deklaracji członkowskiej, a w przypadku niemożliwości
uczestnictwa w Konwencie z przyczyn losowych, inna osoba wskazana przez
instytucje prowadzącą Centrum lub Klub Integracji Społecznej.
4. Decyzje i opinie Konwentu zapadają na drodze głosowania. Konwent podejmuje
decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej
ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej, o którym mowa
w § 3 pkt.3.
§ 3.
1. Prace Konwentu organizuje Rada Programowa, powoływana w pięcioosobowym
składzie, po dwóch przedstawicieli, reprezentujących centra integracji społecznej,
dwóch reprezentujących kluby integracji społecznej oraz osoba wskazana przez
MPiPS.
2. Kadencja Rady Programowej trwa jeden rok, a praca w niej ma charakter nieodpłatny.
3. Rada Programowa wybiera ze swojego grona na czas kadencji Przewodniczącego oraz
jego zastępcę, przy zachowaniu reguły „wymienności reprezentacyjnej”,
tj. z zachowaniem układu, że obie osoby reprezentują w danym roku kalendarzowym
przemiennie centrum lub klub integracji społecznej.
4. Rada Programowa wybierana jest przez aklamację, a w przypadku jej braku, zwykłą
większością głosów członków Konwentu, biorących udział w głosowaniu jawnym.
5. Rada Programowa może zaprosić do swych prac ekspertów z obszaru
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym również osoby reprezentujące
Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
§ 4.
1. Do podstawowych obowiązków Rady Programowej Konwentu należy w szczególności:
1) Przygotowanie propozycji
funkcjonowania Konwentu.
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2) Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do Konwentu nowych członków, którzy
zgłoszą chęć przystąpienia.
3) Reprezentowanie członków Konwentu w spotkaniach z przedstawicielami instytucji
administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorcami oraz parlamentarzystami,
a także przedstawianie stanowisk Konwentu na forum publicznym.
4) Przygotowywanie i wydawanie komunikatów i informacji o pracach Konwentu.
2. Prowadzenie sekretariatu Konwentu na okres 2011 – 2012 zostaje powierzone
Instytutowi Rozwoju Służb Społecznych z siedzibą w Warszawie, którego zadaniem jest:
1) prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Konwentu, w tym: protokołów, komunikatów
i opracowanych informacji,
2) prowadzenie dokumentacji postulatów, wniosków i stanowisk przyjętych przez
Konwent, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu.
3) zawiadamianie członków Rady Programowej o terminach spotkań, posiedzeń
Konwentu.
§ 5.
1. Posiedzenia Konwentu są organizowane raz do roku, począwszy do 2012 r.,
a organizatorem ich jest podmiot wyłoniony w konkursie ofert Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu
Społecznemu”.
2. Organizator posiedzenia Konwentu, o którym mowa w ust. 1, zapewni ciągłość pracy
sekretariatu Konwentu, przy czym dopuszczalne jest przedłużenie tego zadania dla
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych poprzez uwzględnienie tego faktu w ofercie
konkursowej.
3. Koszty udziału członków Konwentu, a także członków Rady Programowej w przypadku
zwołania nadzwyczajnego ich posiedzenia, pokrywane są przez tych członków.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych obowiązują rozwiązania wynikające z zasad programu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu
Społecznemu”, a także zasad konkursowych, ogłaszanych przez Departament Pomocy
i Integracji Społecznej.
§ 7.
Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uzgodnienia z członkami Konwentu
na zasadzie zwykłej większości głosów, a także potwierdzenia ich wprowadzenia poprzez
aneks.

