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Zatrudnienie socjalne to forma pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, realizowana przez centra integracji społecznej (CIS) oraz 
kluby integracji społecznej (KIS). Koncentrują się one na kompleksowym 
wspieraniu osób, które doświadczając  problemów życiowych związanych  
z długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnością, problemami 
psychicznymi, uzależnieniami, pobytem w zakładach karnych czy 
obcym pochodzeniem, oddaliły się zarówno od rynku pracy, jak i innych 
obszarów aktywności społecznej. Centra i kluby integracji społecznej 
oferują tym osobom zatrudnienie socjalne, którego celem jest uzyskanie 
samodzielności ekonomicznej.

Zatrudnienie socjalne  to szereg działań realizowanych przez 
wykwalifikowaną kadrę – doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, 
instruktorów zawodu oraz psychologa, które w efekcie mają doprowadzić 
do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Poprzez 
działania o charakterze społecznym CIS i KIS dbają o zmianę postaw 
swych klientów, a dzięki szkoleniom o charakterze zawodowym podnoszą 
ich kwalifikacje na rynku pracy. W przypadku osób w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy ważne jest nie tylko świadczenie pieniężne 
(pensja), lecz także kontakt z innymi ludźmi oraz integracja  z lokalną 
społecznością. Pozwala im to na zwiększenie wiary we własne siły, 
podjęcie  aktywności zawodowej, a także umożliwia pełniejszą aktywność 
w życiu społecznym.

Do CIS osoba potrzebująca wsparcia może zgłosić się samodzielnie 
lub zostać skierowana przez ośrodek pomocy społecznej, urząd pracy 
albo ośrodek terapii uzależnień. Potrzeba udziału w CIS jest zawsze 
konsultowana z ośrodkiem pomocy społecznej. Dla każdego uczestnika 
tworzony jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego – 
kontrakt/umowa (dostosowana do potrzeb i możliwości uczestnika), do 
którego każdy uczestnik przystępuje dobrowolnie  i który realizuje przez 
maksymalnie 1,5 roku. Najczęściej program obejmuje szkolenia zawodowe 
i komputerowe, wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. 
Niejednokrotnie niezbędne jest włączenie specjalistycznej pomocy 
związanej z doradztwem prawnym czy terapią uzależnień. 

Wstęp

Centra, oprócz zatrudnienia socjalnego często prowadzą działalność 
o charakterze komercyjnym w obszarze usług np. budowlanych, 
krawieckich, opiekuńczych, sprzątania czy opieki nad terenami zielonymi. 
Podczas realizacji zleceń uczestnicy CIS wykonują realne zadnia i rozwijają 
umiejętności współpracy i komunikacji w zespole. Za swoje zaangażowanie 
otrzymują pieniężne świadczenie integracyjne, dające uczestnikom 
możliwość samodzielnego zarobkowania oraz uniezależnienia się od biernej 
formy pomocy ze strony ośrodka pomocy społecznej.

Udział w zajęciach KIS jest dobrowolny i nie wymaga wielu formalności 
ze strony osoby, która trafia do klubu. Celem KIS jest przede wszystkim 
podnoszenie aktywności społecznej uczestników. Współpracując z lokal-
nymi organizacjami, kluby prowadzą działania o charakterze edukacyjnym, 
sportowym, kulturalnym i prozdrowotnym. Aby zintegrować swoich uczest-
ników z lokalną społecznością organizują sezonowe wydarzenia (lokalne 
pikniki, festyny), na które zapraszają mieszkańców oraz przedstawicieli 
samorządu i organizacji pozarządowych.

Po zakończeniu uczestnictwa w programie CIS lub KIS uczestnik może 
skorzystać z kolejnej formy zatrudnienia socjalnego - zatrudnienia 
wspieranego. Oznacza to, że Absolwenci CIS oraz KIS mogą zostać 
zatrudnieni w ramach umowy o pracę w centrum integracji społecznej, 
w przedsiębiorstwie społecznym lub na otwartym rynku pracy. Pracodawca, 
który zawrze umowę o pracę w ramach zatrudnienia wspieranego zyskuje 
przeszkolonego pracownika oraz może liczyć na refundację części składek 
przez pierwszy rok zatrudniania.

Działalność centrów i klubów integracji społecznej reguluje ustawa z dnia 
13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
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centra integracji społecznej

kluby integracji społecznej

świeradów zdrój

szklarska poręba

lądek zdrój

k a m i e n i e c 
ząbkowicki

oleśnica

centra integracji społecznej

centrum  integracji społecznej 
w bystrzycy kłodzkiej

 X ul. 1 Maja 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka                

wrocławskie centrum 
integracji

 X ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

centrum integracji 
społecznej gminy kłodzko

 X ul. Wyspiańskiego 44, 57-300 Kłodzko

centrum integracji 
społecznej gminy 

kamieniec ząbkowicki

 X ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki                                     

centrum integracji 
społecznej  przy 

stowarzyszeniu "edukacja 
i rozwój"  w krosnowicach

 X Krosnowice 91, 57-362  Krosnowice (siedziba 
stowarzyszenia) ul. Wyspiańskiego 44, 57-300 
Kłodzko (siedziba CIS)                                                       

centrum integracji 
społecznej przy fundacji 

"równi choć różni" 
w lądku zdroju

 X ul. Kościuszki 24, 57-540 Lądek Zdrój 

kluby integracji społecznej

klub integracji społecznej 
w wałbrzychu

 X ul. Mickiewicza 26, 58-300 Wałbrzych

klub integracji społecznej 
w jeleniej górze

 X al. Jana Pawła II 7/9, 58-500 Jelenia Góra 

klub integracji społecznej 
w szklarskiej porębie

 X ul. Kolejowa 22, 58-580 Szklarska Poręba

dzierżoniowski klub 
integracji społecznej

 X ul. Żeromskiego 34, 58-260 Bielawa

klub integracji 
społecznej muflon

 X ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych

klub integracji społecznej 
"żmigrodzki kis”  X ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród

klub integracjispołecznej 
w oleśnicy

 X ul. Armii Krajowej 2,  56-400 Oleśnica

klub integracji społecznej 
w świeradowie zdroju

 X ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój

klub integracji 
społecznej jelonek

 X ul. Klonowica 1/1, 58-500 Jelenia Góra 7

Wykaz dolnośląskich CIS i KIS



www.cis.bystrzycaklodzka.biuletyn.net 

 ul. 1 Maja 1

57-500 Bystrzyca Kłodzka

  tel. 748 114 043

  e-mail.: cis.byst@op.pl 

cis@bystrzycaklodzka.pl

CIS w Bystrzycy Kłodzkiej szkoli w następujących branżach:

 REMONTOWO-PORZĄDKOWE
drobne remonty, układanie kostki, prace 
porządkowe, malowanie pomieszczeń, 
układanie płytek

KRAWIECTWO
obsługa maszyny, szycie ręczne, szycie 
maszynowe, prasowanie uszytej odzieży, 
proste wykroje i branie miary

OGRODNICTWO
koszenie trawników, przycinanie krzewów, 
sadzanie kwiatów na rabatach i skwerach, 
prace w szklarni, prace pielęgnacyjne: ple-
wienie, nawożenie, spulchnianie gleby

OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ
pomoc w pielęgnacji osób starszych i zaspo-
kajaniu ich potrzeb fi zjologicznych, organi-

zacja czasu wolnego podopiecznych

OPIEKA NAD DZIECKIEM
planowanie i organizacja zabaw z dziećmi 
w różnym wieku, dbanie o prawidłowy roz-
wój i bezpieczeństwo dziecka, pielęgnacja 
i zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, 
kształtowanie u dzieci właściwych postaw

POMOC KUCHENNA
przygotowanie potraw, obróbka wstępna 
produktów, krojenie, szatkowanie warzyw, 
przygotowanie sałatek i deserów

PRACOWNIK BIUROWY
obsługa urządzeń biurowych (faks, 
drukarka, niszczarka dokumentów itp.), 
sporządzanie pism wychodzących, listy 
obecności i rejestracja pism przychodzą-

cych, archiwizacja dokumentów

STOLARSTWO
obróbka i zabezpieczanie drewna, obsługa 
maszyn stolarskich, wykonywanie obiek-
tów małej architektury (altan, ławek, 
donic) oraz mebli i schodów drewnianych

SUKCESY
OFERTA

 X usługi krawieckie
 X usługi stolarskie
 X usługi porządkowe
 X usługi ogrodnicze
 X usługi opieki nad dzieckiem
 X usługi opieki nad osobą starszą
 X usługi kucharskie (pomoc kuchenna)
 X pracownik biurowy

Centrum Integracji Społecznej 
 w Bystrzycy Kłodzkiej

Centrum Integracji Społecznej  w Bystrzycy Kłodz-
kiej

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA

Instytucja szkoleniowa wpisana do 
rejestru Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod 

numerem 2.02/00052/2012 

Laureat w konkursie „Dolnośląski 
Przedsiębiorca Społeczny 2014” w ka-
tegorii „Dolnośląski Produkt Lokalny 

Roku 2014”

KONTAKT

12 miesięcy 
trwa udział w zajęciach reintegra-

cji społecznej i zawodowej*

1234 osób
dotychczas przeszkolono w  CIS

2004 r. 2018 r.
ok. 130 osób 

korzysta corocznie z wsparcia CIS

USŁUGI
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*Zasady uczestnictwa reguluje umowa – Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

KONTAKT

OFERTA

SUKCESY

 PRACOWNIK BIURA I HANDLU
obsługa komputera, obsługa urządzeń biuro-
wych/kas fi skalnych, profesjonalna obsługa 

klienta, techniki sprzedaży

USŁUGI ADMINISTRACYJNE
obsługa komputera, obsługa urządzeń 
biurowych, profesjonalna obsługa klienta, 
obieg dokumentacji, archiwizacja, poczta

 BUKIECIARZ-FLORYSTA
kompozycje okolicznościowe, wiązanki, 
bukiety, aranżacja kwiatowa wnętrz 

i oprawa uroczystości, pielęgnacja roślin

 REMONTOWO-KONSERWACYJNE
proste prace budowlane, remonty, prace 
porządkowe, prace konserwatorskie

 
OPIEKUN OSOBY ZALEŻNEJ

opieka pielęgnacyjna, higiena i dietetyka, 
organizacja czasu wolnego, pierwsza 

pomoc

 USŁUGI PORZĄDKOWE
prace porządkowe, prace konserwatorskie, 
pielęgnacja zieleni, proste prace remon-
towe

  ul. Strzegomska 49 

 53-611 Wrocław

  tel. 71 782 35 11

  fax 71 782 35 12 

Pomoc w powrocie na rynek 
pracy dla rodziców poprzez 
zapewnienie opieki dla dzieci 

do lat 3 

Podniesienie kompetencji 
językowych obcokrajowców 
mieszkających we Wrocławiu 
poprzez naukę języka polskiego 
w tandemach zorganizowanych 

w ramach wolontariatu 

Instytucja szkoleniowa

 X  pomoc osobom starszym
 X  pielęgnacja terenów zieleni
 X  poprawa estetyki i wyglądu 

placówek dla dzieci i mło-
dzieży

 JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW

 Wrocławskie 
 Centrum lntegracji

 Wrocławskie Centrum lntegracji

Agencja zatrudnienia

Organizacja prac dla osób 
otrzymujących zastępczą karę 
pozbawienia wolności w pla-
cówkach na terenie Wrocławia 
umożliwiająca powrót na rynek 
pracy lub utrzymanie zatrud-

nienia

22 zrealizowane projekty 
współfinansowane z EQUAL, 

EFS, FAMI oraz MRPiPS

Wrocławskie Centrum Integracji szkoli w następujących branżach:

 6-8 miesięcy 
trwa udział w zajęciach reintegracji 

społecznej i zawodowej*

1500 osób
dotychczas przeszkolono w  CIS

3000 osób
skorzystało z innych form wsparcia

2005 r. 2018 r.
ok. 150 osób 

korzysta corocznie z wsparcia CIS

Usługi i zadania wykony-
wane bezpłatnie na rzecz 
mieszkańców i jednostek 
gminy Wrocław:

USŁUGI
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CIS Gminy Kłodzko szkoli w następujących branżach:

REMONTOWO-PORZĄDKOWE
tynkowanie, gipsowanie, malowanie, układanie 
paneli podłogowych, drobne naprawy i remonty, 
usługi porządkowe

KRAWIECTWO
obsługa maszyn szwalniczych, szycie 
ręczne, szycie maszynowe, proste wykroje

OGRODNICTWO
sprzątanie i porządkowanie terenów, przy-
cinanie drzew i krzewów, koszenie trawy

OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ
robienie zakupów spożywczych podopiecznemu, 
pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu, 
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, reali-
zowanie recept, zamawianie wizyt lekarskich, 

dotrzymywanie towarzystwa podopiecznemu

OPIEKA NAD DZIECKIEM
nadzór nad bezpieczeństwem dzieci 

w drodze z  i do szkoły

SUKCESY

OFERTA
 X usługi  remontowe
 X usługi porządkowe 
 X usługi ogrodnicze: sprzątanie terenów 

zielonych, koszenie trawników, przyci-
nanie drzew i krzewów

 X opieka nad osobami starszymi 
 X usługi krawieckie: produkcja i sprzedaż 

drobnej galanterii, poduszek ekolo-
gicznych, ozdób, realizacja zamówień 
indywidualnych

Centrum Integracji Społecznej 
Gminy Wiejskiej Kłodzko

Centrum Integracji Społecznej Gminy Wiejskiej 
Kłodzko

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY WIEJSKIEJ KŁODZKO

Posiada prawo do posługiwania się promocyj-
nym znakiem jakości: „Zakup ProSpołeczny.pl" 

na następujące produkty: 

• poduszka ekologiczna wypełniona łuską 
orkiszową, 

• poduszka ekologiczna wypełniona łuską 
gryczaną, 

• woreczek antystresowy wypełniony 
ziarnem gryki, 

• siedzisko relaksacyjne, idealne dla dzieci, 
wypełnione łuską orkiszową albo gryczaną, 

• pufy wypełnione granulatem styropiano-
wym.

352 osoby
dotychczas przeszkolono w  CIS

2012 r. 2018 r.

ok. 40 osób 
ko r z y s t a  c o r o c z n i e 

z wsparcia CIS

8-14 miesięcy 
trwa udział w zajęciach 
reintegracji społecznej 

i zawodowej*

USŁUGI

KONTAKT

ul. Wyspiańskiego 44

57-300 Kłodzko

Tel. 74 647 00 58 

e-mail: cis@gmina.klodzko.pl

http://cis.klodzko.pl
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KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 44 

57-300 Kłodzko

tel. 74 6471020

cis.krosnowice@gmail.com

CIS Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój” szkoli w następujących branżach:

GASTRONOMIA
pomoc w przygotowaniu posiłków zgodnie 
z jadłospisem i wytycznymi kucharki, stosowanie 
wytycznych HACCP, wstępna obróbka wszyst-
kich surowców, rozdrabnianie warzyw, owoców 
itp., porcjowanie posiłków, mycie naczyń (wypa-
rzanie) i sprzętów kuchennych, obieralni i innych 

pomieszczeń kuchennych

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
roboty ziemne związane z kopaniem rowów 
i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem 
kamieni, wewnętrzne i zewnętrzne malowanie 
budynków, utrzymanie porządku na placu 
budowy, prace pomocnicze na placu budowy 
(przywiezienie i podanie materiału)

OGRODNICTWO/PORZĄDKOWE
sprzątanie wyznaczonych rejonów na terenie 
posesji, sprzątanie sali jadalnej i kuchni, prace 
porządkowo-odświeżające na terenie nierucho-
mości (dokładne sprzątanie wszystkich użytko-
wanych pomieszczeń w obiekcie)

OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ
pomoc w codziennej higienie osobistej pod-
opiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), pomoc 
w robieniu zakupów, przygotowywanie posiłków 
i karmienie, podawanie leków, pomoc w utrzyma-
niu czystości w mieszkaniu lub domu (sprzątanie, 
mycie naczyń, pranie i zmiana pościeli), pomoc 
w załatwieniu różnych spraw podopiecznego 
poza domem (np. płacenie rachunków, organi-

zowanie transportu, wykupienie recepty)

USŁUGI RECYCLINGOWE
segregacja odpadów na poszczególne 
rodzaje, takie jak karton, papier, szkło, 
tworzywa sztuczne, aluminium lub inne 
materiały dające się ponownie wykorzy-
stać, opróżnianie pojemników na odpady 
(np. koszy), sprzątanie klatek schodowych 
w wyznaczonych budynkach oraz terenu 
wokół nich

Centrum Integracji Społecznej 
 przy Stowarzyszeniu "Edukacja i Rozwój"

Centrum Integracji Społecznej Krosnowice

STOWARZYSZENIE „EDUKACJA I ROZWÓJ”
STOWARZYSZENIE/ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

OFERTA
SUKCESY

Od 4.11.2016 r. posiada pra-
wo do posługiwania się promo-
cyjnym znakiem jakości Zakup 
ProSpołeczny na usługi sprzą-
tania i utrzymania czystości 
biur i budynków, terenów ze-
wnętrznych, zakładów pracy;

Uczestniczy w Partnerstwie 
Lokalnym na rzecz przedsię-

biorczości społecznej;

 X usługi gastronomiczne
 X usługi ogrodniczo-porząd-

kowe
 X usługi ogólnobudowlane
 X usługi opiekuńcze (pomoc 

w opiece nad dziećmi i oso-
bami zależnymi)

 X usługi w zakresie gospo-
darki odpadami, segregacji 
i recyklingu

Od 2004r. współtworzy 
LGD Kłodzka Wstęga Sude-

tów;

We współpracy z samorzą-
dem lokalnym zrealizowało 2 
projekty współfi nansowane ze 
środków EFS na łączną kwotę 

ponad 1,5 mln. zł

Od 2017 r. współrealizuje 
projekt współfinansowany ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, w którym 
wsparcie uzyska 60 mieszkań-

ców powiatu kłodzkiego

257 osób
dotychczas przeszkolono w  CIS

2012 r. 2018 r.

ok. 50 osób 
ko r z y s t a  c o r o c z n i e 

z wsparcia CIS

 6-12 miesięcy 
trwa udział w zajęciach 
reintegracji społecznej 

i zawodowej*
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ul. Kościuszki 24

57-540 Lądek Zdrój

tel: 693339717

e-mail: cis.ladek@wp.pl

CIS w Lądku Zdroju  szkoli w następujących branżach:

HOTELARSTWO I GASTRONOMIA
przygotowanie do zawodu pomoc kuchenna, 
recepcjonista oraz sprzedawca

REMONTOWO–BUDOWLANE
przygotowanie do zawodu robotnik budowlany

OGRODNICTWO
przygotowanie do zawodu pracownik 
ogrodniczy i zieleni miejskiej

OPIEKA NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ
przygotowanie do zawodu opiekun/opiekunka 
osoby niepełnosprawnej, opiekun/opiekunka 

dziecięca

USŁUGI PORZĄDKOWE
przygotowanie do zawodu pracownik 

gospodarczy

 X prace ogrodnicze
 X prace remontowo – budowlane
 X prace porządkowe
 X prace na zlecenie niestandar-

dowe

Centrum Integracji Społecznej
w Lądku Zdroju przy Fundacji „Równi choć Różni” 

Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Równi 
choć Różni” w Lądku - Zdroju 

FUNDACJA „RÓWNI CHOĆ RÓŻNI”

Elastyczność działania na lokalnym 
rynku

Wzorowa współpraca z jednostkami 
samorządu lokalnego 

Bardzo dobra współpraca z lokalnym 
biznesem

KONTAKT

OFERTA

SUKCESY

 101 osób
dotychczas przeszkolono w  CIS

2016 r. 2018 r.

 18 miesięcy 
trwa udział w zajęciach 
reintegracji społecznej 

i zawodowej*

ok. 45 osób 
korzysta corocznie 

z wsparcia CIS

USŁUGI
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CIS w Kamieńcu Ząbkowickim szkoli w następujących branżach:

GASTRONOMIA
sporządzanie menu, podstawy żywienia człowieka, 
zasady racjonalnego wykorzystania surowców, 
klasyfikowanie surowców, półproduktów 
i gotowych produktów

OGRODNICTWO 
wykonywanie prac przygotowawczych i wykoń-
czeniowych przy zagospodarowaniu terenów 
zielonych, sadzenie drzew i krzewów, nawożenie 
roślin, zabezpieczanie roślin przed zimą, obsługa 
sprzętu: rozdrabniarki, glebogryzarki, kosy spali-
nowej, kosiarki spalinowej

STOLARSTWO
rozpoznawania gatunków drewna, rodzaje 
połączeń drewna, konserwacja, trasowanie 
materiału, struganie – obróbka ręczna i maszy-

nowa

OFERTA

KONTAKT

e-mail: cis_sekretariat@cis.kamzab.pl

ul. Złotostocka 4

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

tel. 533-383-918 

533-383-913

 X usługi ogrodniczo - porządkowe
 X usługi gastronomiczne
 X usługi stolarskie
 X usługi artystyczne

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Centrum Integracji Społecznej
Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

 445 osób
dotychczas przeszkolono w  CIS

2013 r. 2018 r.

ok. 70 osób 
korzysta corocznie 

z wsparcia CIS

 12 miesięcy 
trwa udział w zajęciach 
reintegracji społecznej 

i zawodowej*

KROK PO KROKU JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY CIS

Krok po kroku Jak skorzystać z pomocy CIS

1 Złożenie wniosku
Wniosek może złożyć:

• osoba zainteresowana udziałem w CIS
• przedstawiciel ustawowy tej osoby
• zakład lecznictwa odwykowego
• powiatowe centrum pomocy rodzinie
• ośrodek pomocy społecznej
• organizacja pozarządowa
• klub integracji społecznej
• Powiatowy Urząd Pracy - w przypadku 

osoby długotrwale bezrobotnej

2 Opinia pracownika 
socjalnego OPS

3 Uzgodnienie i podpisanie 
Indywidualnego Programu 

Zatrudnienia Socjalnego pomię-
dzy uczestnikiem a CIS

4 Okres próbny 
trwający 30 dni

5 Realizacja zatrudnienia socjalnego 
udział w zajęciach przez 6-12 miesięcy 

(w uzasadnionych przypadkach 18 miesięcy)  
- udział w szkoleniach, warsztatach u praco-
dawców, doradztwie prawnym, doradztwie 
zawodowym, konsultacjach psychologicz-
nych, spotkaniach integracyjnych, wyjściach 
kulturalnych

6 Zatrudnienie
Znalezienie pracy:

• prace społecznie użyteczne
• zatrudnienie wspierane w CIS lub u pracodawcy
• podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym
• założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
• zatrudnienie na otwartym rynku pracy
•  podjęcie działalności gospodarczej

długotrwale bezrobotne

bezdomne

uzależnione od alkoholu, narkotyków lub 
innych środków odurzających

chore psychicznie

zwalniane z zakładów karnych 

niepełnosprawne (nie pobierające renty 
z tytułu niezdolności do pracy)

uchodźcy

inne osoby w trudnej sytuacji życiowej

W zajęciach Centrum Integracji Społecznej mogą brać udział osoby:
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Ko r z y ś c i  z realizacji zatrudnienia sojalnego

poprawę swoich finansów 
dzięki pracy w ramach robót 
publicznych, prac społecznie 
użytecznych lub udziałowi 

w stażach
poprawę swojej sytuacji finan-
sowej – uczestnicy CIS otrzy-
mują świadczenie integracyjne

codzienny posiłek zdobycie doświadczenia zawo-
dowego 

badania lekarskie z zakresu 
medycyny pracy i kontrola 

stanu zdrowia

odprowadzanie składki eme-
rytalnej i rentowej w trakcie 
trwania programu CIS – okres 
uczestnictwa w CIS liczy się do 

lat pracy

możliwość przekwalifikowania 
lub podniesienia kwalifikacji 

zawodowych 

pomoc w podjęciu pracy

m o ż l i w o ś ć  s ko r z y s t a n i a 
z zatrudnienia wspieranego 
u pracodawcy (* dot. osób 
uczestniczących w zajęciach 

co najmniej pół roku)

możliwość przekwalifikowania 
lub podniesienia kwalifikacji 

zawodowych 

pomoc w podjęciu pracy

m o ż l i w o ś ć  s ko r z y s t a n i a 
z zatrudnienia wspieranego 
u pracodawcy (* dot. osób 
uczestniczących w zajęciach 

co najmniej pół roku)

wsparcie i przyjazna atmosfera

nawiązanie nowych relacji 
i kontaktów społecznych

wsparcie i przyjazna atmosfera

nawiązanie nowych relacji 
i kontaktów społecznych

zdobycie wiedzy w zakresie 
rozpoczynania i prowadzenia 
samodzielnie działalności go-
spodarczej oraz prowadzenia 

spółdzielni socjalnych

możliwość uzyskania dofinan-
sowania z PUP na utworzenie 
lub przystąpienia do spółdziel-
ni socjalnej (* dot. Absolwen-

tów CIS lub KIS) 

zdobycie wiedzy w zakresie 
rozpoczynania i prowadzenia 
samodzielnie działalności go-
spodarczej oraz prowadzenia 

spółdzielni socjalnych

możliwość uzyskania dofinan-
sowania z PUP na utworzenie 
lub przystąpienia do spółdziel-
ni socjalnej (* dot. Absolwen-

tów CIS lub KIS) 

możliwość udziału w spotka-
niach integracyjnych, wyjściach 
kulturalnych, zajęciach sporto-

wych

możliwość udziału w spotka-
niach integracyjnych, wyjściach 
kulturalnych, zajęciach sporto-

wych

bezpłatna pomoc psycholo-
giczna, socjalna, prawna

wsparcie doradcy zawodowe-
go w zakresie poszukiwania 
ofert pracy, sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych, 
przygotowania do rozmowy 

kwalifikacyjnej

bezpłatna pomoc psycholo-
giczna, socjalna, prawna

wsparcie doradcy zawodowe-
go w zakresie poszukiwania 
ofert pracy, sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych, 
przygotowania do rozmowy 

kwalifikacyjnej

nabycie umiejętności zwią-
zanych z gospodarowaniem 
finansami, prowadzeniem go-
spodarstwa domowego, komuni-
kacji interpersonalnej, radzenia 
sobie ze stresem, zwiększaniem 

wiary w siebie itp.

nabycie umiejętności zwią-
zanych z gospodarowaniem 
finansami,  prowadzeniem 
gospodarstwa domowego, 
komunikacji interpersonalnej, 
radzenia sobie ze stresem, 
zwiększaniem wiary w siebie 

itp.

Biorąc udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej zyskujesz:

Biorąc udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zyskujesz:

KORZYŚCI Z REALIZACJI ZATRUDNIENIA SOJALNEGO
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OFERTA DLA UCZESTNIKÓW

Klub Integracji Społecznej 
 w Szklarskiej Porębie

Klub Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

KONTAKT
 ul. Kolejowa 22

Szklarska Poręba

  tel.  75 717 48 18

www.mops.szklarskaporeba.pl

 X trening interpersonalny
 X trening kompetencji społecznych
 X poradnictwo zawodowe
 X nauka podstaw języka angielskiego
 X kurs  obsługi komputera

2006 r. 2018 r.

 94 osoby
dotychczas przeszkolono w  KIS w Szklarskiej Porębie

ok. 14 osób 
korzysta corocznie z wsparcia KIS

 9 miesięcy 
trwa udział w zajęciach reintegracji 

społecznej i zawodowej

 X warsztaty gospodarstwa domowego np. 
kulinarne, fl orystyczne

 X zajęcia i imprezy integracyjne
 X zajęcia gimnastyczne  i ruchowe
 X poradnictwo prawne

SUKCESY

Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych

Interdyscyplinarny Zespół In-
terwencji Kryzysowej

Ośrodek Terapii Uzależnienia 
i Współuzależnień „Radzimo-

wice”

Klub Integracji Społecznej 
 w Szklarskiej Porębie

Utworzenie pracowni komputerowej Orange 

Wspieranie działalności środowisk samopomocowych poprzez 
udostępnienie miejsca na siedzibę i na cotygodniowe spotkania, 
wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Animowanie środowiska lokalnego

Organizacja festynów, imprez okolicznościowych

Realizacja projektów dofi nansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej: „Zdolna Dolna”, „Wspólnie możemy więcej”, „Aktywni, 
Zintegrowani, Silniejsi” o łącznej wartości 179 408,75 zł

Szkoły podstawowe i ponad-
podstawowe z terenu Szklar-

skiej Poręby

Przedszkole Samorządowe Nr 2, 
Dom Dziecka

Parafi a św. Maksymiliana Kol-
be oraz Parafia prowadzona 

przez Ojców Franciszkanów

Zespół Placówek Resocjaliza-
cyjno-Wychowawczych, 

Świetlice: środowiskowa „Plus” 
i środowiskowo – terapeutycz-

na „Cegiełka”,

Klub Wolontariatu

Stowarzyszenie „Zdolna Dolna”

Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych 

„Światełko”

Komisariat Policji

WSPÓŁPRACA
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Klub Integracji Społecznej 
 w Wałbrzychu

Klub Integracji Społecznej w Wałbrzychu

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

KONTAKT
 ul. Mickiewicza 26

58-300 Wałbrzych

  tel. 74 645 86 59

 e.grzelak@mops.walbrzych.pl

 X trening umiejętności społecznych
 X grupa samopomocowa
 X warsztaty poprawy wizerunku
 X zajęcia usprawniające – joga, rehabilita-

cja (dla osób posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności)

2005 r. 2018 r.

1100 osób
dotychczas przeszkolono w  KIS w Wałbrzychu

ok. 85 osób 
korzysta w corocznie z wsparcia KIS

 6 miesięcy 
trwa udział w zajęciach reintegracji 

społecznej i zawodowej

 X zajęcia warsztatowe z doradcą zawo-
dowym

 X 3 - miesięczne staże zawodowe 
 X konsultacje z prawnikiem
 X doradca ds. osób niepełnosprawnych

SUKCESY

Mobilne Centrum Informacji 
Zawodowej OHP

Klub Integracji Społecznej 
 w Wałbrzychu

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020

Zatrudnienie po ukończonym stażu w ramach KIS w roku 

2018r., podjęło 36 osób (umowa o pracę)

Centrum Edukacji i  Pracy 
Młodzieży OHP w Wałbrzychu

D o l n o ś l ą s k i  Wo j e w ó d z k i 
Urząd Pracy (specjalistyczne, 
bezpłatne usługi świadczone 
przez Wałbrzyskie Centrum 
Informacji i Planowania Karie-

ry Zawodowej)

Po w i a t o w y  U r z ą d  P ra c y 
(bezpłatne usługi świadczone 
przez doradcę zawodowego 

PUP)

Pracodawcy (organizacja 
staży i nowych miejsc pracy)

WSPÓŁPRACA

OFERTA DLA UCZESTNIKÓW
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Klub Integracji Społecznej 
 w Jeleniej Górze

Klub Integracji Społecznej w Jeleniej Górze

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE

KONTAKT
al. Jana Pawła II 7/9

58-506 Jelenia Góra

  75 75 239 51 wew. 302

75 64 67 003

  projekt@mops.jelenia-gora.pl

 X zajęcia terapeutyczne indywidualne 
i grupowe

 X zajęcia edukacyjne
 X poradnictwo prawne, pedagogiczne 

i psychologiczne

 X szkolenia/kursy
 X warsztaty pedagogiczne i prawne
 X treningi umiejętności psychospołecz-

nych

SUKCESY

Publiczne służby medyczne 
(w sprawach dot. uzależnień, 

odwyku)

Klub Integracji Społecznej 
 w Jeleniej Górze

Indywidualne podejście do każdego uczestnika zajęć - ścieżka 
uczestnictwa wynikająca z diagnozy potrzeb i możliwości uczest-
nika

Lokalizacja klubu w budynku przyjaznym dla rodziców z małymi 
dziećmi oraz dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dostępna pełna infrastruktura techniczna umożliwiająca prowa-
dzenie zajęć komputerowych, szkoleń, doradztwa indywidualnego 
i grupowego

Placówki edukacyjne (w za-
kresie oferowanych usług 
edukacyjnych, w indywidual-
nych sprawach młodocianych 

uczestników KIS)

Powiatowy Urząd Pracy 
(dot. osób zarejestrowanych 

z III profi lem)

Organizacje pozarządowe
(organizacja staży i nowych 
miejsc pracy oraz wolontariatu)

Wolontariat i  samopomoc 
(Klub wolontariusza, grupy sa-

mopomocowe)Pracodawcy (organizacja staży 
i nowych miejsc pracy)

OWES (w zakresie oferty obu 
podmiotów)

400 osób
dotychczas przeszkolono w  KIS

2013 r. 2018 r.

ok. 130 osób 
korzysta corocznie 

z wsparcia KIS

 3-12 miesięcy 
trwa udział w zajęciach 
reintegracji społecznej 

i zawodowej

WSPÓŁPRACA

OFERTA DLA UCZESTNIKÓW
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Klub Integracji Społecznej 
 Żmigrodzki KIS

Klub Integracji Społecznej Żmigrodzki KIS

FUNDACJA DOLNOŚLĄSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 X trening kompetencji społecznych
 X poradnictwo prawne
 X zdrowa porcja wiedzy
 X szkoła rodzica

 X pośrednictwo pracy
 X doradztwo zawodowe
 X grupa wsparcia
 X poradnictwo psychologiczne

SUKCESY

Klub Integracji Społecznej 
 w Żmigrodzie

Uzyskanie dofinansowania z programu  Dolnośląskie Małe 
Granty dla projektu opracowanego przez uczestniczki KIS. Projekt 
ten dotyczy organizacji różnego typu warsztatów dla kobiet, 
zapewniając przy tym opiekę nad dziećmi.

KIS w Żmigrodzie powstał przy współudziale środków 
pozyskanych z Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020

WSPÓŁPRACA

 28 osób
dotychczas przeszkolono w  KIS

2018 r. 2018 r.

 12 miesięcy 
trwa udział w zajęciach reintegracji 

społecznej i zawodowej

OFERTA DLA UCZESTNIKÓW
Po w i a t o w y  U r z ą d  P ra c y 
w Trzebnicy, fi lia w Żmigrodzie

Stowarzyszenie na Rzecz 
Integracj i  Społecznej  im. 

Św. Jadwigi Śląskiej

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żmigrodzie

KONTAKT
 ul. Wrocławska 12

55-140 Żmigród

  tel. 71 385 27 58
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Klub Integracji Społecznej 
"Mufl on" oraz KIS w Dzierżoniowie

Klub Integracji Społecznej "Mufl on" oraz KIS w Dzier-
żoniowie

FUNDACJA „MERKURY”

KONTAKT
Fundacja MERKURY

ul. Beethovena 10

58-300 Wałbrzych

 tel. 74 666 22 00

fax 74 666 22 01

  merkury@merkury.org.pl

 X treningi umiejętności społecznych
 X treningi umiejętności rodzinnych
 X grupa wsparcia
 X zajęcia z wolontariatu i rozwoju aktyw-

ności społecznej w tym organizacja 
pikników, szkolenia z pierwszej pomocy

 X rozwój kompetencji cyfrowych (doradz-
two cyfrowe)

 X poradnictwo prawne
 X poradnictwo psychologiczne
 X szkolenia zawodowe dostosowane do 

potrzeb uczestników
 X staże zawodowe – 3 m-ce
 X pośrednictwo pracy i poradnictwo 

zawodowe

SUKCESY

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dzierżoniowie i w Bielawie 
w zakresie wymiany informacji 
o możliwości skorzystania ze 

wsparcia w ramach KIS

Klub Integracji Społecznej 
"Mufl on" oraz KIS w Dzierżoniowie

Fundacja MERKURY posiada wpis do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych

Fundacja MERKURY posiada wpis do Rejestru Krajowych 
Agencji Zatrudnienia

KIS „Mufl on” i w w Dzierżoniowie powstał przy współudziale 
środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Ośrodek Wspierania Ekonomii 
Społecznej w Wałbrzychu – 
wymiana informacji o usługach, 
możliwości skorzystania ze 

wsparcia

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jedlinie Zdroju i Boguszowie 
–  G o r c a c h  –  w s p a r c i e 
w zakresie wymiany informacji 
o możliwości skorzystania ze 
wsparcia przez podopiecznych

Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna ARTE z Bielawy 
w zakresie rekrutacji uczestników 
i  w y m i a n y  i n f o r m a c j i 
o możliwości tworzenia miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych

WSPÓŁPRACA

36 osób
dotychczas skorzystało z pomocy 

KIS"Mufl on"

30 osób
dotychczas skorzystało z pomocy 

KIS w Dzierżoniowie

2017 r. 2017 r.2018 r. 2018 r.

 8 miesięcy 
trwa udział w zajęciach reintegracji 

społecznej i zawodowej

 8 miesięcy 
trwa udział w zajęciach reintegracji 

społecznej i zawodowej

OFERTA DLA UCZESTNIKÓW
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a

WSPÓŁPRACUJĄC Z CIS LUB KIS PRZEDSIĘBIORCA ZYSKUJE:

ZATRUDNIENIE WSPIERANE – INFORMACJA 
DLA PRACODAWCY

ZALETY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKA W FIRMIE

ZATRUDNIENIE WSPIERANE – dofinansowanie do miejsca pracy

 X możliwość oceny umiejętności i zaangażowania potencjal-
nego pracownika przed jego zatrudnieniem 

 X przygotowanie potencjalnego pracownika pod konkretne 
potrzeby firmy przy minimalnych kosztach po stronie 
pracodawcy

 X wynagrodzenie uczestników zajęć wypłacane jest przez 
CIS ze środków Funduszu Pracy

 X wypracowanie dobrych nawyków pracowniczych, waż-
nych w kulturze organizacyjnej firmy

 X możliwość zatrudnienia pracownika o określonych umie-
jętnościach - absolwent CIS lub KIS to osoba, która ukoń-
czyła szkolenia podnoszące jej kwalifikacje zawodowe 
i umiejętności społeczne

 X możliwość skorzystania z refundacji części kosztów 
zatrudnienia przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrud-
nienia w ramach zatrudnienia wspieranego

Możliwość poznania i sprawdze-
nia potencjalnego pracownika 
w trakcie zajęć u pracodawcy

Możl iwość zakupu usług 
- Centrum Integracji Społecznej 
w ramach zajęć reintegracyjnych 
m o ż e  ś w i a d c z y ć  u s ł u g i 
podwykonawcze w obszarze 
swojej działalności 

Możliwość poszerzenia działań 
SCR w swojej firmie

Zatrudnienie wspierane to forma wsparcia o charakterze doradczym i finanso-
wym udzielana osobom, które mają szczególne trudności w wejściu lub powrocie 
na otwarty rynek pracy (np. osoby długotrwale bezrobotne, posiadające grupę nie-
pełnosprawności) mająca na celu podjęcie zatrudnienia oraz utrzymanie aktywno-
ści zawodowej. 
Zatrudniając osobę, która ukończyła zajęcia w Centrum lub Klubie Integracji Spo-
łecznej, pracodawca zyskuje refundację części kosztów jej wynagrodzenia przez 
okres 12 miesięcy w wysokości: 

 X 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz 
ze składką na ubezpieczenie społeczne, 
w pierwszych 3 miesiącach zatrudnienia

 X 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką 
na ubezpieczenie społeczne, w kolejnych 
3 miesiącach zatrudnienia

 X 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką 
na ubezpieczenie społeczne, w następnych 
6 miesiącach zatrudnienia

Refundacja części wypłaconego wynagrodzenia  jest udzielana jako pomoc de mini-
mis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 
r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
379 z 28.12.2006, str. 5).

Symulacja wysokości refundacji w przypadku realizacji zatrudnienia wspieranego

Założenia dla symulacji:

— wynagrodzenie minimalne 2.100 zł brutto (od 1 stycznia 2018 r.)

— zasiłek dla bezrobotnych – 847,80 (od 1 czerwca 2018 r.)

— składki na ubezpieczenie społeczne – 17,46%

miesiąc zatrudnienia
kwota 

wynagrodzenia

koszt pracodawcy 
— zatrudnienie 

tradycyjne

koszt pracodawcy 
— zatrudnienie 

wspierane

wysokość refundacji

i-iii m-c
2100,00 x 3 m-ce 

= 6300,00 zł
7399,98 zł 4412,49 zł

995,83 x 3m-ce= 

2987,49 zł

iV-Vi m-c
2100,00 x 3m-ce 

= 6300,00 zł
7399,98 zł 5010,00 zł

796,66 x 3m-ce= 

2389,98 zł

Vii-xii m-c
2100,00 x 6 m-cy 

= 12600,00 zł
14799,96 zł 11 214,96 zł

597,5 x 6m-cy 

= 3587,00 zł

razeM 25200,00 zł 29599,92 zł 20 637,45 zł 8964,47 zł
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PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ORGANIZACJĘ ZATRUDNIENIA 
WSPOMAGANEGO W FORMIE SKIEROWANIA DO PRACY

1 Pracodawca wyraża gotowość zatrudnienia konkretnego uczestnika  
Centrum lub Klubu Integracji Społecznej. Wniosek o skierowanie do pracy 

w ramach zatrudnienia wspieranego składa kierownik Centrum, pracownik socjalny 
i uczestnik (w przypadku KIS wniosek składa pracownik socjalny).

Zatrudnieniem wspieranym może być objęta osoba:

 X po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej,
 X przed zakończeniem zajęć w Centrum Integracji Społecznej, jednak nie wcze-

śniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa,
 X uczestnicząca w Klubie Integracji Społecznej, ale skierowana na wniosek pra-

cownika socjalnego.

2 Pracodawca, który chce skorzystać z refundacji wynagrodzenia w ramach zatrud-
nienia wspieranego, powinien zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy chęć 

zatrudnienia uczestnika CIS lub KIS. Wniosek o organizację zatrudnienia wspiera-
nego należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby Centrum 
Integracji Społecznej lub siedziby podmiotu prowadzonego Klub Integracji Społecznej.

Przepisy nie określają wzoru wniosku oraz minimalnego zakresu składanych doku-
mentów, dlatego warto przed rozpoczęciem procedury skontaktować się z właści-
wym dla siedziby CIS lub podmiotu prowadzącego KIS Powiatowym Urzędem Pracy 
i ustalić zakres kompletnej dokumentacji. Najczęściej niezbędne jest przedłożenie:

 X oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot w roku podat-
kowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 

 X formularza informacji przedstawianej przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis,

 X wniosku kierownika CIS, uczestnika i pracownika socjalnego (w przypadku 
zatrudnienia uczestnika KIS wniosek składa jedynie pracownik socjalny),

 X dokumentu poświadczającego formę prawną, 
 X zgłoszenia wolnego miejsca pracy, 
 X dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego.

3 Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje formalnie wniosek, rozpatruje jeśli jest kom-
pletny, a następnie informuje wnioskodawcę o podjętej decyzji

4 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Starosta właściwy dla siedziby Centrum 
lub podmiotu prowadzącego Klub zawiera z Pracodawcą umowę, która stanowi 

podstawę do refundacji wynagrodzeń. 

W umowie tej  pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego Uczest-
nika, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a PUP do refundowania pracodawcy 
części wypłacanego tej osobie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne, przez okres 12 miesięcy.

5 Po zawarciu umowy z Pracodawcą, Powiatowy Urząd Pracy wydaje skierowanie 
osobom uprawnionym do zatrudnienia wspieranego.

Zatrudnienie wspomagane
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