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Protokół Nr 22/3/2017 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 z dnia 10 marca 2017 roku 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Nieobecni: Janusz Czajka, Piotr Chojnacki, Jerzy Żyła, Sylwester Łatka. 

Ad. 1  

Pani Mariola Stępień stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła 

posiedzenie komisji. 

Ad. 2  

Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Udział w szkoleniu z zakresu ekonomii społecznej. 

4. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Członkowie komisji gościli przedstawicieli Fundacji „Barka” w Poznaniu. Zapoznali się z 

prezentacją multimedialną o jej działalności. 

Celem Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady 

karne, szpitale psychiatryczne, matkom wychowującym samotnie dzieci, dzieciom  

i młodzieży zagrożonej, osobom uzależnionym w ich rehabilitacji i rozwoju, w oparciu  

o społeczną naukę Kościoła Rzymsko – Katolickiego. 

Główny kierunek działania to tworzenie a następnie wspieranie, najróżniejszych form 

pomocy wzajemnej, organizowanej przez grupy formalne i nieformalne oraz osoby 

niepełnosprawne lub bezdomne. 

Wymienione cele i kierunki działania Fundacja realizuje poprzez tworzenie i prowadzenie 

między innymi: 

• centrów organizacyjno-szkoleniowych  

• hosteli, domów dziennego pobytu, klubów,  

• domów (opartych na zasadach rodzinnych i wspólnotowych),  

• warsztatów szkoleniowych i produkcyjnych, rehabilitacji szeroko rozumianej, 

gospodarstw rolniczych i hodowlanych, zakładów produkcyjno — handlowych (z których 

zyski w całości przeznaczone będą na rozwój różnorodnych form pomocy),  

• organizowanie najróżniejszych akcji, w tym zbiórek pieniędzy na rzecz osób, w ich 

kryzysowych momentach oraz na rzecz grup formalnych i nieformalnych, działających  

w szeroko rozumianej pomocy społecznej.  

Działania te Fundacja prowadzi w oparciu o pomoc osób, instytucji, organizacji (krajowych  

i zagranicznych) a także organów państwowych, samorządowych, kościelnych  

i innych. 

Jedną z najskuteczniejszych form wspierania osób wychodzących z uzależnienia jest 

tworzenie centrów integracji społecznej(CIS).  
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Komisja zapoznała się z obszerną informacją na temat tworzenia CIS. 

Jednostki te najczęściej powoływane są przez gminy, jako zakłady budżetowe. Działają na 

podstawie ustaw: o samorządzie gminnym, o zatrudnieniu socjalnym, o finansach 

publicznych, o rachunkowości. 

Misją Centrów jest odbudowywanie i podtrzymywanie u osób wykluczonych bądź 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdolności do samodzielnego i efektywnego 

pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, 

prowadzącego do znalezienia i utrzymania zatrudnienia w różnych formach. 

Celem działania CIS jest organizowanie oraz prowadzenie reintegracji społecznej 

i zawodowej osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, w szczególności zatrudnienia 

socjalnego, przez co należy rozumieć zapewnienie tym osobom możliwości uczestnictwa  

w zajęciach prowadzonych w CIS. 

CIS prowadzi działania o charakterze samopomocowym w ramach reintegracji społecznej, 

mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach 

umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych  

w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. 

Centrum, w ramach reintegracji zawodowej może prowadzić działalność wytwórczą, 

usługową handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą. 

W końcowej części spotkania odbyła się dyskusja na temat ewentualnego utworzenia 

Centrum Integracji Społecznej w Sandomierzu, w której – oprócz radnych - wzięli udział 

przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzy oraz Caritas Diecezji 

Sandomierskiej. 

Ad. 4 

Pani Mariola Stępień podziękowała radnym za udział w szkoleniu i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

      Mariola Stępień 

 

 

 

    Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony  

Rodziny i Zdrowia 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 


