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Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego zawarty na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2019, poz. 217) w ramach projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji 

Społecznej – II edycja” nr RPPK.08.01.00-18-0076/16 w ramach Działania 8.1. „Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

CZĘŚĆ II B 

UCZESTNIK: Pan/i ……………………… , zam. ………………………..; PESEL ………………. 

W celu wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu strony 

Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego podejmują następujące działania: 

I.  OCENA REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO DOKONANA PRZEZ STRONY 

I WNIOSKI Z REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ZATRUDNIENIA 

SOCJALNEGO USTALONYCH W DNIU ………..……........ KONTYNUACJA Z DNIA……………………………. (odnieść się do 

celów  określonych w pkt. 1 i 2 IPZS cz. IIA): 

 

Uczestnik realizował program aktywizacji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie 

w ramach projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja” nr RPPK.08.01.00-18-0076/16 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1. „Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.  

 

W trakcie pobytu podstawowego Uczestnik brał udział w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, 

służących aktywnej integracji, w tym zwiększeniu szans na usamodzielnienie i poprawie zdolności do 

zatrudnienia.  

 

Analiza stanu realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego uzasadnia potrzebę przedłużenia 

okresu uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, w celu zwiększenia szans na 

usamodzielnienie i poprawy zdolności do zatrudnienia. 

 

W tym celu określa się następujące cele:  

1. Cel główny: 

 aktywna integracja w tym zwiększenie szans na usamodzielnienie i poprawa zdolności do zatrudnienia. 

2. Cele szczegółowe: 

 odbudowa i/lub podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku, 

 wzmocnienie wsparcia w poszukiwaniu pracy, 

 indywidualizacja podejścia, wzmocnienie praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy,  

 przezwyciężanie negatywnego nastawienia i zniechęcenia wywołanego niepowodzeniami 

w poszukiwaniu pracy, motywowanie, w tym wzajemne, przełamywanie barier mentalnych, otwarcie na 

zmiany i aktywizację społeczno-zawodową,  

 zmiana stosunku do siebie i otoczenia, samoakceptacja, poprawa zdolności komunikacyjnych, poprawa 

funkcjonowania w środowisku społecznym i zawodowym, 
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 budowa potencjału osobowościowego, kształtowanie i/lub wzmocnienie cech niezbędnych na rynku 

pracy,  

 nabycie/poprawa umiejętności uczestnictwa w życiu rodziny, społecznym, zawodowym,  

 uzyskanie wiedzy i umiejętności na temat sektora Ekonomii Społecznej i prowadzenia w nim działalności, 

 socjalizacja Uczestników.  

 

Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego realizowany zgodnie z ustaleniami – nie wymaga zmian/ wymaga 

zmian i podjęcia następujących działań: 

 

1. REINTEGRACJA SPOŁECZNA ( w odniesieniu do cz. VI pkt. 1) 

 

Działania do zrealizowania 

przez Uczestnika 

Termin 

realizacji  
Działania ze strony CIS 

Stopień 

realizacji / 

oczekiwane 

efekty 

1 Udział w: 

grupach wsparcia, 

warsztatach 

socjoterapeutycznych, 

warsztatach „Wizerunek 

pracownika”, 

grupowym poradnictwie 

specjalistycznym 

(prawnym 

i psychologicznym),  

szkoleniu „Prowadzenie 

działalności w sektorze 

Ekonomii Społecznej”. 

 

Skorzystanie z dyżuru 

terapeuty (wg potrzeb 

Uczestnika). 

 

01.04.2019r.

– 

30.06.2019r. 

1. wsparcie w przezwyciężaniu negatywnego 

nastawienia i zniechęcenia wywołanego 

niepowodzeniami w poszukiwaniu pracy, 

motywowaniu, w tym wzajemnym, 

przełamywaniu barier mentalnych, otwarciu 

na zmiany i aktywizację społeczno-

zawodową, 

2. wsparcie w procesie zmiany stosunku do 

siebie i otoczenia, samoakceptacji, poprawie 

zdolności komunikacyjnych, poprawie 

funkcjonowania w środowisku społecznym 

i zawodowym, 

3. wsparcie procesu budowy potencjału 

osobowościowego, kształtowaniu i/lub 

wzmocnieniu cech niezbędnych na rynku 

pracy,  

4. umożliwienie nabycia/poprawy 

umiejętności uczestnictwa w życiu rodziny, 

społecznym, zawodowym, 

5. przekazanie wiedzy i umiejętności na 

temat sektora Ekonomii Społecznej 

i prowadzenia w nim działalności, 

6. umożliwienie Uczestnikom socjalizacji.  

 

Aktywny udział 

uczestnika 

w zajęciach 

z zakresu 

reintegracji 

społecznej. 
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2. REINTEGRACJA ZAWODOWA ( w odniesieniu do cz. VI pkt. 2) 

 

Działania do zrealizowania 

przez Uczestnika 

Termin 

realizacji  
Działania ze strony CIS 

Stopień 

realizacji / 

oczekiwane 

efekty 

1 Odbywanie praktycznej 

nauki zawodu w ramach 

warsztatu.  

Udział w: 

doradztwie zawodowym, 

warsztatach aktywizacji 

zawodowej. 

 

01.04.2019r.      

– 

30.06.2019r. 

Przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego i aktywizacji zawodowej oraz 

praktycznych z zakresu warsztatu 

……………………………………………………………………

…………………………..…………….., w celu 

odbudowania i podtrzymania zdolności do 

samodzielnego świadczenia pracy na rynku. 

Aktywne 

uczestnictwo 

w zajęciach 

teoretycznych 

i praktycznych 

z zakresu 

reintegracji 

zawodowej.  

II. PONOWNA OCENA REALIZACJI ZMIAN INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO NASTĄPI 

W DNIU ……. REALIZACJA WYZNACZONYCH DZIAŁAŃ BĘDZIE MONITOROWANA COTYGODNIOWO PRZEZ 

INSTRUKTORA ZAWODU WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM.  

III. STRONY MOGĄ PRZED DNIEM OCENY REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH INDYWIDUALNEGO PROGRAMU 

ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO UZGODNIĆ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA DODATKOWYCH ZMIAN. 

IV. ZGODNIE Z ZAPISAMI IPZS CZ. I REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 

ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO DNIA 30.06.2019 r. 

V. SPORZĄDZONO W DWÓCH JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH, PO JEDNYM DLA KAŻDEJ ZE STRON.  

 

 

_________________________      ________________________________ 

Data i podpis Uczestnika Centrum Integracji Społecznej   Data i podpis pracownika socjalnego  

  

 

 

________________________________ 

Data i podpis Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie 
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