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Adresaci ustawy o zatrudnieniu socjalnym

1)  bezdomni realizujący  indywidualny  program  wychodzenia  z 
bezdomności,;  

2) uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii;

3) uzależnieni od narkotyków, po zakończeniu programu terapeutycznego; 

4) chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów; 

5) bezrobotni, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy;

6) zwalniani z zakładów karnych,; 

7) uchodźcy.



Formy przedsiębiorstw społecznych

1. Spółdzielnie pracy 

2. Spółdzielnie socjalne 

3. Fundacje i stowarzyszenia 

4. Kluby Integracji Społecznej 

5. Centrum Integracji Spolecznej

6. Zakłady Pracy Chronionej 

7. Zakłady Aktywności Zawodowej 



Zadania Centrum Integracji Społecznej

kształcenie umiejętności pozwalających na  1) pełnienie  ról  
społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych  
osobom  niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; 

2) nabywanie umiejętności  zawodowych  oraz  przyuczenie  
do  zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie 
kwalifikacji zawodowych;  

naukę  3) planowania  życia  i  zaspokajania  potrzeb  
własnym  staraniem, zwłaszcza przez  możliwość  
osiągnięcia  własnych  dochodów  przez zatrudnienie lub 
działalność gospodarczą;  

4) uczenie umiejętności racjonalnego  gospodarowania  
posiadanymi  środkami pieniężnymi. 





Wolontariat - motywacja

Motywacja, która leży u podstaw 
wolontariatu 

• z własnej woli przyczynić się dla dobra ogółu i je 
współtworzyć, 

• sprzyjać takim wartościom- dobro wspólne i solidarność,

• tworzyć przeciwwagę dla egoizmu



Wolontariat

• według wiarygodnych szacunków ponad 100 mln 
obywateli UE jest wolontariuszami

• gospodarczy udział organizacji w PKB wynosi 5%

• na każde 1 EUR wydane przez te organizacje na 
wspieranie wolontariuszy uzyskały one średnio 
przychód w wysokości od 3 do 8 EUR



Wolontariat - znacznie

• dla pomyślnego wdrożenia programu zasadnicze 
znaczenie mieli lokalni mieszkańcy i wysiłek 
wolontariuszy

• działalność wolontariacka stanowi uzupełnienie 
usług dostarczanych przez służby publiczne, lecz ich 
nie zastępuje

• wolontariat przyczynia się do osobistego i 
społecznego rozwoju wolontariuszy

•ma pozytywny wpływ na społeczność, na przykład 
na relacje międzyosobowe

• istnieje znaczna liczba osób starszych będących 
potencjalnymi wolontariuszami



Wolontariat - cechy

jednostka pracuje dla innych, służąc dobru 
wspólnemu - warunek aktywnego obywatelstwa

• działalność  wolontariacka sprzyja rozwojowi 
osobistemu, 

• przyczynia się do wzrostu produktu krajowego 

• może znacznie zwiększyć solidarność

• krzewi dialog międzykulturowy,
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Wolontariat - wyzwania

• uznanie uczenia się poprzez wolontariat jako elementu 

uczenia się przez całe życie;

• wolontariat i działalność wolontariacka nie powinny 
zastępować płatnej pracy

• organizowanie pracy wolontariackiej w sposób możliwy 
do pogodzenia z życiem rodzinnym i pracą zawodową;

• wspieranie wolontariatu jako przejaw działań na rzecz 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (biznesu)
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