Sprawozdanie z działalności
Klubu Integracji Społecznej za 2007 rok

Środki na działalność Klubu Integracji Społecznej wykorzystane zostały
w 2007 roku w kwocie 310.161,- zł, w tym 61,55% dofinansowanie z EFS oraz
38,45% dofinansowanie otrzymane od Gminy Świecie w ramach zatrudnienia
subsydiowanego, co stanowi 84% planu,
Powyższa kwota została przeznaczona na:
a) płace i pochodne od wynagrodzeń – 192 083 zł
b) wyposażenie i przygotowanie lokalu – 7 330 zł w tym: materiały biurowe
i środki czystości, książki i podręczniki, wieszaki szatniowe, prenumerata
gazety;
c) koszty eksploatacji pomieszczeń (opał, energia elektryczna, woda, wywóz
i eksploatacja pojemników na śmieci) – 6 258 zł
d) zakup usług (czynsz za wynajem lokalu, opłaty bankowe, opłaty za telefon
i Internet, wykonanie materiałów promocyjnych, opłaty pocztowe) –
27 681 zł
e) koszty związane z beneficjentami ostatecznymi – 76 809 zł w tym: zwrot
kosztów dojazdów, organizacja spotkań integracyjnych, szkolenia, badania
lekarskie, umowy zlecenia;
Ponadto w ramach robót publicznych wydatkowano na zatrudnienie
beneficjentów kwotę 93.768,- zł

Klub Integracji Społecznej realizuje zadania zgodnie ze statutem KIS
uchwalonym przez Radę Miejską w Świeciu w dniu 28 września 2006r.
(uchwała Nr 381/06).
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Podstawowym celem Klubu Integracji Społecznej jest prowadzenie

działań o charakterze pomocowym, mających na celu odbudowanie
i podtrzymywanie u osób objętych wsparciem KIS umiejętności uczestnictwa
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego
wśród osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej
w gminie Świecie i umożliwienie im powrotu na rynek pracy poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technologii z zakresu wsparcia psychologicznego,
społecznego, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie podjęcia
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Prowadzone są szkolenia w celu
przezwyciężenia
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w sytuacjach trudnych, zwiększenia samodzielności tych osób.
W 2007 roku z pomocy Klubu skorzystało 200 osób w ramach
realizowanych przez siebie działań, były to między innymi:
• kontynuacja projektu „Świecki Program Aktywizacji Długotrwale
Bezrobotnych – Druga Szansa”,
• realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii,
Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie „Świecki Program
Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – Druga Szansa” zostały zorganizowane
warsztaty

diagnozujące

potencjał

zawodowy

i

możliwości

rozwoju.

Wytypowano 67 osób, dla których zostały przygotowane odpowiednie szkolenia
zawodowe w zawodach: pracownik robót wykończeniowych, konserwator

powierzchni płaskich, konserwator zieleni miejskiej, opiekun osób starszych,
pracownik biurowy – goniec, sprzedawca oraz pomoc kuchenna.
Uczestnicy realizowanego zadania publicznego z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii otrzymali wsparcie
poprzez:
• działania skierowane na odbudowanie i podtrzymanie u osoby
uczestniczącej w programie reintegracji umiejętności udziału w życiu
społecznym w miejscu zamieszkania i pobytu,
• działania edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne ze szczególnym
uwzględnieniem
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8 pracowników, w tym 5 pracowników na umowę o pracę oraz 3 osoby
na umowę zlecenia.

