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Wprowadzenie

W Polsce działa około czterysta klubów integracji społecznej i wciąż powstają 
nowe: zarówno w  projektach współfinansowanych z  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego (określone Priorytetem 
VII), jak i jako samodzielna oddolna inicjatywa – np. samorządu czy organizacji 
pozarządowej. Stosunkowo łatwo znaleźć informacje prawne, jak założyć 
i prowadzić KIS. Również w tym opracowaniu je przypominamy (patrz rozdział 
„Klub integracji społecznej w  polskim prawodawstwie i  systemie pomocy”). 
Od strony organizacyjnej także stosunkowo nietrudno KIS zaplanować: 
można przewidzieć wszystkie koszty, jak lokal, media, ubezpieczenie, catering, 
biblioteczka, koszty pracy wykładowców i pracowników socjalnych itd. Trudniej 
dotrzeć do zebranych w  jednym miejscu doświadczeń osób i  instytucji, które 
tworzyły i prowadzą kluby integracji społecznej. Taką instytucją jest Fundacja im. 
Królowej Polski św. Jadwigi, która w ostatnich latach założyła i prowadzi dziewięć 
KIS. Zespół tej Fundacji postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami. 
Nasze KIS z  całą pewnością osiągnęły sukces. Wiemy o  tym od uczestników 
i ich rodzin. Nie chcemy jednak opisywać tylko tego, co dobre: postanowiliśmy 
też – bez ogródek – omówić problemy i te sposoby ich rozwiązywania, które się 
sprawdziły.

Oddajemy więc w ręce Czytelnika opracowanie prezentujące działalność klubów 
integracji społecznej Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, funkcjonujących 
na obszarze całej Wielkopolski. Wiedząc, że nikt lepiej nie przedstawi klubów 
niż osoby na co dzień tam pracujące, spotykające się, zaprosiliśmy praktyków – 
psychologów, pracowników socjalnych, doradców i  trenerów zawodowych do 
podzielenia się na kartach niniejszej książki swoimi doświadczeniami. Tak powstała 
popularna publikacja o charakterze know-how, w której Czytelnik odnajdzie wiele 
przykładowych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 
dowie się, z  jakimi problemami przychodzi mierzyć się osobom zatrudnionym 
w KIS i w jaki sposób są one rozwiązywane. Przede wszystkim jednak pozna ideę 
działalności klubów integracji społecznej, która jest czymś więcej niż wspólnym 
spędzaniem czasu, udziałem w treningach umiejętności społecznych czy w kursach 
zawodowych, korzystaniem z porad prawnika, doradcy zawodowego, lekarza itp.

W  opracowaniu nie mogło zabraknąć głosu władz samorządowych oraz 
pracowników ośrodków pomocy społecznej mówiącego o  poprawie sytuacji 
życiowej uczestników KIS. Zmiany, jakie dokonały się w  klubowiczach (jak 
sami o sobie mówią uczestnicy klubów integracji społecznej; z tym określeniem 
Czytelnik również będzie się spotykał w niniejszym opracowaniu), podkreślają 
nie tylko trenerzy, lecz także sami uczestnicy. Mówią o tym, jak dzięki klubowi 
odnaleźli w sobie wolę walki z trudnościami codzienności, jak z osób biernych, 
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nieaktywnych stali się ludźmi chętnymi do podejmowania inicjatyw, czekającymi 
na kolejne spotkania w gronie wyrozumiałych i skorych do pomocy przyjaciół.

Jesteśmy przekonani, że chcący założyć KIS (lub w nim pracować) specjaliści, 
tacy jak pracownicy socjalni, trenerzy i doradcy zawodowi, psycholodzy, najwięcej 
skorzystają z  osadzonych w  realnych i  prawdziwych sytuacjach przemyśleń 
swoich „kolegów po fachu”. Być może psycholog, czytając o  doświadczeniach 
innego psychologa, lepiej i  efektywniej zaplanuje własne wsparcie, a  wahający 
się, czy wesprzeć KIS, samorządowiec da się przekonać innemu pracownikowi 
samorządu.

Mamy więc nadzieję, że każdy Czytelnik odnajdzie tu wiele interesujących 
treści, które ubogacą warsztat jego pracy lub zachęcą do utworzenia klubu 
integracji społecznej w  jego środowisku lokalnym. Opracowując zebrane od 
osób na co dzień pracujących w  KIS materiały, staraliśmy się nie odbierać im 
indywidualnego charakteru: utraciłyby bowiem walor osobistej relacji, a przez to 
straciły na prawdziwości i wiarygodności. Zgromadzone tu artykuły prezentują 
konkretne zdarzenia, miejsca czy imiona. Zapraszamy zatem do lektury 
i wierzymy, że spotkanie z książką okaże się pouczające i wartościowe.

***
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi od 2000 roku zrealizowała już ponad 

200 przedsięwzięć społecznych, prowadzi między innymi Centrum Ekonomii 
Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Instytut Naukowo-Badawczy, sieć Klubów 
Integracji Społecznej, kampanię „Zakup prospołeczny” i  wiele innych działań 
wspomagających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w  tym zwłaszcza 
osoby niepełnosprawne, w  osiąganiu samodzielności życiowej i  zintegrowaniu się 
ze społeczeństwem. Eksperci Fundacji nie tylko pomagają konkretnym osobom, 
organizacjom i instytucjom, ale też włączają się w kształtowanie polityki społecznej 
regionu i kraju. Więcej – www.jadwiga.org

Andrzej Markiewicz, Tomasz Mika
Zarząd Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi  
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Kluby integracji społecznej naszą wspólną szansą

I. Klub integracji społecznej w polskim prawodawstwie i w systemie pomocy

Klub integracji społecznej KIS to jednostka organizacyjna, której działal-
ność ukierunkowana jest na reintegrację społeczną i zawodową uczestników. 
Udziela wsparcia nie tylko osobom do niego należącym, ale też ich rodzinom. 
Pomaga odbudowywać i  podtrzymywać umiejętności uczestnictwa w  życiu 
lokalnej społeczności, wrócić do pełnienia ról społecznych w środowisku lo-
kalnym (w domu, w pracy) oraz podnosić kwalifikacje zawodowe. W KIS spo-
tykają się osoby z  podobnymi problemami, które dążą do samoorganizacji, 
podejmują wspólne inicjatywy i realizują wspólne przedsięwzięcia wpisujące 
się w pojęcie aktywizacji zawodowej. Klub integracji społecznej dopasowuje 
się do potrzeb osób z grup ryzyka w danym środowisku lokalnym.

Tworzenie i  funkcjonowanie KIS niesie ze sobą kilka kluczowych wartości: 
uczestnictwo – każdy człowiek ma prawo uczestnictwa w życiu społeczno-eko-
nomicznym lokalnej społeczności, partnerstwo – każdy uczestnik klubu inte-
gracji społecznej jest tak samo ważny, współpraca – tylko dzięki zaangażowa-
niu wielu podmiotów problemy społeczne mogą być skutecznie rozwiązywane, 
i wreszcie oparcie na doświadczeniach uczestników klubu – podstawą do pracy 
są doświadczenia ludzi przezwyciężających problemy.

KIS działa w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu so-
cjalnym (Dz.U. 2003 nr 122, poz. 1143, z późn. zm.). Zgodnie z nią KIS może 
utworzyć gmina, organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 
3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 nr 234, poz. 1536), czyli osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i  związków wyznaniowych oraz o  gwarancjach wolności sumienia 
i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożyt-
ku publicznego, a także spółdzielnie socjalne, prowadzące reintegrację społeczną 
i zawodową osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Także ośrodek 
pomocy społecznej może stworzyć i prowadzić KIS jako jedną ze swoich sekcji 
w dziale pomocy środowiskowej. Jest to możliwe dzięki zapisowi ustawy o pomo-
cy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 64, poz. 593, z późn. zm.), 
w której w art. 15 pkt 6 czytamy, że pomoc społeczna polega w szczególności na 
„rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidenty-
fikowanych potrzeb”. Ponadto klub integracji społecznej nie posiada osobowo-
ści prawnej – nie wyodrębnia się go od jednostki prowadzącej, nie ma żadnego 
statutu. Prowadzenie KIS możliwe jest w partnerstwie (kilka podmiotów zawie-
ra porozumienie w sprawie utworzenia klubu integracji społecznej, wyznaczają 
spośród siebie podmiot wiodący, który będzie reprezentował KIS na zewnątrz) 

Listy uczestnikówKlub integracji społecznej w polskim prawodawstwie i w sytemie pomocy
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lub jako część podmiotu rozszerzającego swoją działalność. Postępowanie na dro-
dze do utworzenia klubu integracji społecznej jest różne dla każdego typu organu 
prowadzącego:
1)  KIS jest wydzieloną gminną jednostką organizacyjną – tworzony jest 

Uchwałą Rady Gminy o powołaniu nowej jednostki, w której zawarte jest 
określenie osobowości prawnej, zadań i kompetencji KIS oraz budżet. Wójt 
wykonuje Uchwałę Rady Gminy, zatrudnia kierownika KIS oraz opiekuna, 
animatora (ten element nie jest obowiązkowy);

2)  KIS jest wewnętrznym elementem ośrodka pomocy społecznej – Uchwałą 
Rady Gminy/Miasta dokonuje się zmiany zapisu statutu OPS, polegającej na 
wprowadzeniu nowego zadania dla ośrodka. Następnie uzupełniany jest regu-
lamin w punkcie dotyczącym struktury organizacyjnej OPS. Można także wy-
odrębnić w planie budżetowym ośrodka zapis dotyczący kwoty przeznaczanej 
na roczną działalność klubu integracji społecznej;

3)  KIS jest elementem wewnątrz struktury organizacji – powoływany jest uchwałą 
fundacji/stowarzyszenia o wydzieleniu nowej struktury organizacyjnej. Należy 
także dokonać zmian w statucie oraz zgłosić je do Krajowego Rejestru Sądowe-
go. Proces kończy się określeniem zasad funkcjonowania KIS i wyznaczeniem 
osób odpowiedzialnych za jego działanie.
Jak już wcześniej wspomniano, klub integracji społecznej prowadzi działania 

wpisujące się w zakres reintegracji społecznej i zawodowej uczestników – osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świadczone przez KIS usługi zmierzają 
do udzielenia pomocy uczestnikom w zdobyciu bezpieczeństwa socjalnego, obję-
cia ich profilaktyką oraz programem aktywizacji zawodowej. Osoby należące do 
klubu integracji społecznej mają sobie uświadomić takie potrzeby jak: potrzebę 
wzajemnego wsparcia w walce z  trudnościami i problemami pojawiającymi się 
w ich życiu każdego dnia (praca, zdrowie), potrzebę samodzielności w zdobywa-
niu wiedzy, dzielenia się informacjami i doświadczeniami, nieustannej edukacji 
(personalnej, zawodowej i  społecznej), dzięki której wzrasta poczucie wartości, 
a także potrzebę ekonomicznej niezależności. Proces reintegracji, któremu podle-
gają osoby spotykające się w KIS, posiada kilka odsłon, m.in.: kulturalną, zawodo-
wą, duchowo-moralną. Dzięki niemu jednostki powracają w nurt życia społecz-
nego, stają się aktywnymi członkami lokalnej społeczności.

Zajęcia i spotkania z psychologiem, uczestnictwo w kursach językowych, zawo-
dowych, korzystanie z porad prawnika, doradcy zawodowego czy nawet lekarza – 
ta wielowymiarowość podejmowanych działań daje uczestnikom możliwość 
radykalnej zmiany swojej sytuacji życiowej: podnosząc swoje kwalifikacje (np. 
przez ukończenie kursu obsługi kasy fiskalnej), poprawiają swój wizerunek na 
otwartym rynku pracy, nawiązując znajomości, tworząc grupę samopomocy, bu-
dują sieć wzajemnego wsparcia. Dzięki klubowi integracji społecznej uczestnicy 
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dowiadują się o dostępnych rozwiązaniach w leczeniu uzależnień, poznają moż-
liwości utworzenia własnego podmiotu ekonomii społecznej – spółdzielni socjal-
nej, korzystają z porad z zakresu pisania wniosków do różnych urzędów i insty-
tucji. Niejednokrotnie przydatne okazują się spotkania z prawnikiem, za sprawą 
których rozwiązywane są problemy mieszkaniowe i socjalne. Szerokie spektrum 
usług świadczonych przez klub integracji społecznej, przy odpowiednim zaan-
gażowaniu beneficjentów, w sposób znaczący i zauważalny podnosi jakość życia 
osób z kręgu zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po przeprowadzeniu dzia-
łań analitycznych, które określą liczbę osób potrzebujących pomocy, charakter 
pracy wymagającej wykonania, KIS może zorganizować dla uczestników prace 
publiczne. KIS nawiązuje współpracę z centrum integracji społecznej, przygoto-
wując uczestników do zajęć w centrum lub do przekształcenia (w dalszej perspek-
tywie) klubu integracji społecznej w centrum integracji społecznej.

Beneficjenci – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są kierowani do 
klubu integracji społecznej przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy spo-
łecznej lub przez inne osoby (np. przez księdza z parafii), mogą też sami wnio-
skować o uczestnictwo. Warunkiem podstawowym członkostwa w KIS jest do-
browolność (w myśl art. 18 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym). Współpraca 
z ośrodkiem pomocy społecznej zaowocować może stworzeniem listy kandyda-
tów do klubu integracji społecznej, którzy w pierwszej kolejności powinni wziąć 
udział w zajęciach KIS. Czas uczestnictwa w zajęciach ustalany jest indywidualnie 
z każdym uczestnikiem. Podstawą udziału w zajęciach w KIS jest podpisanie kon-
traktu socjalnego, w którym ustalane są uprawnienia i zobowiązania obu stron 
umowy (pracownika socjalnego oraz beneficjenta). Po zakończeniu uczestnic-
twa w zajęciach klubu integracji społecznej na wniosek pracownika socjalnego 
powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika do pracy u pracodawcy (ten 
zobowiązuje się do zatrudnienia osoby na okres nie krótszy niż 18 miesięcy) lub 
w centrum integracji społecznej (art. 16 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym).

Ustawa o  zatrudnieniu socjalnym wskazuje, że utworzenie i  działalność klubu 
integracji społecznej może być finansowane w szczególności ze środków Unii Euro-
pejskiej oraz z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy. KIS będący we-
wnętrzną strukturą organizacji pozarządowej może ubiegać się o dofinansowanie lub 
finansowanie ze środków publicznych samorządu lokalnego lub z samorządu woje-
wództwa w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Środki na 
działalność KIS można uzyskiwać również z grantów krajowych, darowizn, 1% (or-
ganizacje pożytku publicznego), zbiórek publicznych i własnych środków organizacji 
prowadzącej. Finansowanie klubu integracji społecznej funkcjonującego jako gminna 
jednostka organizacyjna uchwalane jest przez organ stanowiący o budżecie gminy.

Poniżej przytaczam art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym poświęcony klubom integracji społecznej.

Listy uczestnikówKlub integracji społecznej w polskim prawodawstwie i w sytemie pomocy
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Kluby integracji społecznej w praktyce

Rozdział 7
Kluby integracji społecznej

Art. 18
1. Gmina, organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa 

w art. 3 ust. 2 pkt 3, prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla 
osób, o których mowa w art. 1, mogą prowadzić klub integracji społecznej.  

Klub integracji społecznej prowadzony jest po dokonaniu wpisu 
w rejestrze, o którym mowa w art. 18a.

2. W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności:
1) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony 

lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze 
czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów 

cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia 
działalności w formie spółdzielni socjalnej;

2) prace społecznie użyteczne;
3) roboty publiczne;

4) poradnictwo prawne;
5) działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw 

mieszkaniowych i socjalnych;
6) staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy.
3. Uczestnictwo w klubach integracji społecznej jest dobrowolne.

4. Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja 
kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

5. Okres uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest ustalany 
indywidualnie z każdym z uczestników.

5a. Zakończenie uczestnictwa w klubie integracji społecznej może 
zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący 

klub integracji społecznej, nie później jednak niż 2 miesiące od daty 
zakończenia zajęć w klubie integracji społecznej. Zaświadczenie wydawane 

jest na wniosek osoby, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej 
i zachowuje ważność w terminie 4 miesięcy od daty wystawienia.
6. Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być 

finansowana w szczególności:
1) ze środków z Unii Europejskiej;

2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy.

Na podstawie dokumentu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
„Tworzenie i funkcjonowanie klubu integracji społecznej”

opracowała Katarzyna Dobicka
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II. Klub integracji społecznej. Pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej 
a organizacją pozarządową

Każdy klub integracji społecznej jest jednostką wyjątkową. Nie można zatem 
stworzyć uniwersalnego opisu współpracy ośrodka pomocy społecznej z  orga-
nizacją pozarządową, w ramach której funkcjonuje KIS. Chcemy zainteresować 
Państwa działalnością oraz zasadami współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Puszczykowie i Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Tutejszy Ośrodek wraz z Fundacją współpracuje na polu pomocy społecznej 
od wielu lat. Wspierają się wzajemnie w pracy na rzecz społeczności lokalnej mia-
sta Puszczykowa. Pod koniec 2010 roku po wielu miesiącach przygotowań kie-
rownik Ośrodka i Prezes Fundacji podpisali porozumienie w sprawie kolejnego 
etapu współpracy, efektem którego było stworzenie Klubu Integracji Społecznej. 
Miejsce to zostało przeznaczone dla osób i  rodzin borykających się z  wieloma 
trudnościami życiowymi. Uczestnicy odbudowują tu umiejętności życia w spo-
łeczności lokalnej, powracają do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszka-
nia oraz podnoszą kwalifikacje zawodowe. Udział w zajęciach w klubie integracji 
społecznej został skierowany przede wszystkim dla osób i rodzin pozostających 
w systemie pomocy społecznej. A czym jest pomoc społeczna? Jest to wsparcie 
dla osób, rodzin w pokonywaniu trudności, zrozumieniu i zaspakajaniu niezbęd-
nych potrzeb, ale też motywowaniu do zmiany czy to zachowań, czy postrzegania 
siebie i innych.

Nie jest prostą rzeczą pomagać innym i wie to każdy, który kiedykolwiek pró-
bował nieść pomoc. Trudności piętrzą się, poczynając od sfery komunikacji, od 
usłyszenia „wołania o pomoc” – odczytania sygnałów wysyłanych przez ludzi bę-
dących w potrzebie, po zwerbalizowanie problemu, nazwanie go, nadanie biegu 
formalnego i umiejętne prowadzenie ku rozwiązaniu. Ale i  samo przyjęcie po-
mocy przez beneficjentów sprawia niekiedy wiele trudności. Niesienie pomocy 
często mylone jest z  dawaniem gotowych rozwiązań. Jednak takie rozwiązania 
nie istnieją i należy pamiętać, iż każdy z nas jest odrębną jednostką, która posia-
da indywidualne cechy, umiejętności i talenty, poglądy czy system wyznawanych 
wartości, dlatego działania podejmowane w  procesie pracy socjalnej niejedno-
krotnie wymagają wiele delikatności, zrozumienia oraz holistycznego podejścia 
do problemu, co właściwie stanowi fundament pracy socjalnej i szeroko pojętej 
pomocy społecznej.

W  okresie działalności do klubu integracji społecznej zostało wybranych 
trzydzieści osób – mieszkańców miasta Puszczykowa, z których stworzono dwie 
grupy. Pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej mieli trudne 
zadanie, którego celem było zmotywowanie tych osób do podjęcia aktywności 
społecznej. Po wielu spotkaniach i rozmowach z beneficjentami zostały zawarte 
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kontrakty socjalne, których głównym celem było przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu przez reintegrację społeczną i zawodową. Cel ten miał zostać osią-
gnięty poprzez cele szczegółowe, tj. przyjęcie postawy aktywnej w pokonywaniu 
życiowych trudności, nabycie umiejętności autoprezentacji i poszukiwania pracy, 
nabycie lub poszerzenie umiejętności społecznych, zdobycie umiejętności i kwa-
lifikacji zawodowych w  wybranym samodzielnie zakresie. Przez cały rok 2011 
pierwsza grupa beneficjentów projektu (15 osób) brała udział w zajęciach rein-
tegracji społecznej, na którą składały się zajęcia psychoedukacyjne, kursy umie-
jętności społecznych, warsztaty wspierania rodziny, a także wyjazdowe szkolenie 
integracyjne i  propagowanie alternatywnych form spędzania czasu. Odbyły się 
również kursy aktywnego poszukiwania pracy, z  zakresu podstawowej obsługi 
komputera i  Internetu, kurs zawodowy. Wszyscy zostali objęci indywidualnym 
wsparciem specjalistów, tj. psychologa, pracownika socjalnego, specjalistów do 
spraw rehabilitacji i medycyny pracy, prawnika i doradcy zawodowego.

Od stycznia 2012 r. kolejna, druga piętnastoosobowa grupa, realizuje ten sam 
program, wspólne dla obu grup są zajęcia z zakresu grup samopomocowych.

Każdą z grup charakteryzuje swoista struktura i dynamika rozwoju, która bu-
duje wspólnotę, daje poczucie solidarności społecznej. Tworzą się nieformalne 
więzi, które sprawiają, że zmienia się postrzeganie własnej osoby, już nie tylko 
w kategoriach jednostki, ale w kategoriach wspólnoty. Obserwując poszczególne 
osoby biorące udział w  projekcie, ich funkcjonowanie i  rolę w  całym procesie 
grupowym, a także w systemie pomocowym, nasuwa się spostrzeżenie, iż wielu 
z nich poprzez długofalową pracę socjalną oraz zintensyfikowaną pracę pracow-
ników KIS odnalazło w sobie motywację do samodzielnego działania w zakre-
sie pokonywania barier i  trudności życia codziennego, zdobywania wiedzy, ale 
i korzystania ze wsparcia lokalnego, poczynając od grup samopomocowych, po 
rodzinę, przyjaciół czy sąsiadów i na pomocy społecznej kończąc. Proces zmia-
ny beneficjentów uwidacznia się w podejściu do samego siebie, swoich potrzeb, 
ciągłej pracy na deficytach, zaangażowaniu w  sprawy rodzinne czy zawodowe, 
zaakceptowaniu stanu zdrowia i też we współdziałaniu z innymi.

Możliwość realizacji założeń pomocy społecznej w sposób systemowy, który 
łączy działania pracowników socjalnych i wykorzystuje narzędzia proponowane 
przez klub integracji społecznej, prowadzi do przerwania „kręgu” bezradności, 
którego mechanizmy rozwijały się i pogłębiały przez wiele lat u osób korzystają-
cych z pomocy społecznej. Udział beneficjentów w projekcie i ukończenie go jest 
uwieńczeniem prowadzonej pracy socjalnej, co dla pracowników socjalnych jest 
ogromnym sukcesem. Jest to również fundament dla uczestników do podejmo-
wania dalszej aktywności społecznej i zawodowej.

Nie można jednak zapominać, iż nie wszyscy uczestnicy odnaleźli w sobie po-
tencjał do zmiany dotychczasowego stylu życia i działania. Proces zmiany jest zło-
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żony, wymaga zaangażowania w jego tworzenie i nie przebiega według gotowych 
schematów, też nie zawsze prowadzi do założonych rezultatów. W całej pracy naj-
trudniejszy jest pierwszy etap, który wymaga wywołania poczucia niezadowole-
nia z obecnego stanu i zaprezentowania wizji przyszłości w kategoriach korzyści 
uzyskanych dzięki proponowanym działaniom. Jest to moment stworzenia moty-
wacji do podjęcia działań zmierzających do porzucenia dotychczasowych postaw, 
wartości czy sposobów postępowania. Nie wszyscy jednak na zmianę są gotowi, 
co jednak nie zwalnia nas – pracowników socjalnych – z dalszej pracy z tymi be-
neficjentami, jest to ciągły proces wzajemnej nauki beneficjentów i kadry.

Skuteczność pomocy osobom w ich aktywizacji i reintegracji, opiera się więc 
przede wszystkim na działaniach zmierzających do przełamania bierności, apa-
tii, do podniesienia znacznie zaniżonej wartości, polegających na przypomnieniu 
celów, marzeń, którymi kiedyś kierowali się w życiu uczestnicy klubu integracji 
społecznej, jednak z różnych przyczyn przestali wierzyć w możliwość ich reali-
zacji. Dzięki podejmowanym inicjatywom przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Klub Integracji Społecznej w Puszczykowie zmiany te się dokonują. Dlatego też 
my – pracownicy pomocy społecznej – mamy nadzieję, iż takie placówki jak klu-
by integracji społecznej na trwałe wpiszą się w struktury samorządów lokalnych 
i organizacji pozarządowych.

Karol Majewski – kierownik MOPS w Puszczykowie,
       Wioletta Flieger – specjalista pracy socjalnej,

Izabela Langner – specjalista pracy socjalnej
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III. Kluby integracji społecznej naszą wspólną szansą

Rozległe kompetencje samorządu terytorialnego sprawiają, że zadania realizo-
wane przez Powiat Poznański dotykają wielu zróżnicowanych obszarów. Wspo-
maganie szeroko rozumianej integracji społecznej wymaga podejmowania dzia-
łań o znacznym stopniu złożoności, które sprawiają, że system niesienia pomocy 
staje się spójny i efektywny. Polityka społeczna Powiatu Poznańskiego obejmuje 
pomoc grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym, przede wszystkim oso-
bom niepełnosprawnym i bezrobotnym. Staramy się, by nasza działalność miała 
znaczący wpływ na poprawę warunków ich życia zarówno od strony socjalno-
-bytowej, jak również pod względem zdrowotnym, edukacyjnym i  psychospo-
łecznym. Dlatego wsparcie udzielane jest w  ramach realizacji zadań własnych 
oraz przy współpracy instytucji, firm i organizacji pozarządowych, w tym także 
Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Wieloletnia, owocna współpraca na płaszczyźnie działalności społecznej po-
zwoliła z bliska przyglądać się inicjatywom tej organizacji. Funkcjonowanie Klu-
bu Integracji Społecznej w Puszczykowie, a także plany powołania trzech kolej-
nych ośrodków tego rodzaju w na terenie Powiatu Poznańskiego napawają szcze-
gólnym optymizmem. Idea ta jest mi bowiem niezwykle bliska, ponieważ są one 
efektywnym narzędziem, pozwalającym przeciwdziałać dyskryminacji i margi-
nalizacji części mieszkańców naszego regionu. 

Działalność Powiatu Poznańskiego, za którą został nagrodzony tytułem „Su-
perlodołamacza 2012”, pokazała, że zindywidualizowana pomoc skierowana do 
potrzebujących przynosi wymierne i  trwałe rezultaty. Pomoc udzielana przez 
Kluby Integracji Społecznej jest równie skuteczna, ponieważ – podobnie jak 
w przypadku działalności samorządu terytorialnego – punkt ciężkości przenie-
siony został tutaj z pomocy doraźnej, na kwestię zdobywania przez osoby zagro-
żone wykluczeniem konkretnych umiejętności zawodowych i społecznych. Sześć 
warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących w  naszym powiecie daje możli-
wość aktywizacji społeczno-zawodowej stu siedemdziesięciu osobom. Działal-
ność klubów integracji społecznej jest szansą dla kolejnych osób, które potrzebują 
zinstytucjonalizowanego wsparcia. Zbieżność zadań, celów i sposobów rozwią-
zywania przez te placówki problemów społecznych stwarza też szansę współpra-
cy z samorządem terytorialnym.

Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański
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IV. Klub integracji społecznej z perspektywy samorządowca

Dobrą rzeczą jest pomagać innym, ale jeszcze lepiej jest uczyć ich,  
jak mają pomagać sobie sami.

 – George Orwell

Działania, w wyniku których osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wy-
kluczeniem społecznym stają się aktywne, osiągają samodzielność ekonomiczną, 
rezygnują z dotychczasowej roli beneficjentów świadczeń socjalnych, przynoszą 
wymierne korzyści wielu stronom, a z punktu widzenia samorządu terytorialne-
go są wręcz bezcenne. Taką inicjatywą jest klub integracji społecznej.

Oprócz działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w polityce spo-
łecznej miasta kluczową rolę odgrywają wspierane przez samorząd inicjaty-
wy stowarzyszeń i fundacji, których jest w Puszczykowie blisko czterdzieści. 
Tylko dwie spośród wszystkich organizacji pracują na co dzień z osobami 
niepełnosprawnymi. Mam tu na myśli Fundację Polskich Kawalerów Mal-
tańskich „Pomoc Maltańska”, prowadzącą Środowiskowy Dom Samopomocy 
– Dom Pomocy Maltańskiej oraz Fundację im. Królowej Polski św. Jadwi-
gi, która prowadzi Klub Integracji Społecznej. Widzę i doceniam zmiany, 
które dokonują się w podopiecznych, będących mieszkańcami Puszczyko-
wa, dzięki KIS. Jednostka ta wpisuje się w politykę Miasta m.in. poprzez 
odciążanie ośrodka pomocy społecznej – beneficjenci przestają korzystać  
z zasiłków. Nastąpiła również ogólna poprawa wizerunku miasta – KIS oferu-
je osobom długotrwale bezrobotnym i niepełnosprawnym twórczą, sensow-
ną, odrywającą od uzależnień formę spędzania wolnego czasu. KIS zwiększa 
też, poprzez kursy zawodowe, szanse tych osób na rynku pracy.

Jako burmistrz miasta, na obszarze którego funkcjonuje klub integracji spo-
łecznej, pragnę zachęcić wszystkich samorządowców do wspierania idei two-
rzenia KIS w swoich środowiskach lokalnych. Jak wiadomo, KIS mogą być fi-
nansowane zarówno z budżetu przeznaczonego na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, jak i – jako jedno z nielicznych działań – z funduszy przeciw-
działania alkoholizmowi i narkomanii. Klub integracji społecznej wspiera osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny i otoczenie, rozwiązuje 
problemy społeczne. Z perspektywy samorządowca KIS może być pierwszym 
krokiem do stworzenia lokalnej infrastruktury ekonomii społecznej. Jest bo-
wiem instytucją, w której osoby długotrwale pozostające poza rynkiem pracy 
zdobywają nie tylko umiejętności zawodowe, ale też przywracane są im wiara  
w siebie i podstawowe umiejętności społeczne.

Fakt, że Klub Integracji Społecznej w Puszczykowie stał się jednostką wzorco-
wą, dzięki której w kolejnych ośmiu gminach Wielkopolski powstały identyczne 
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jednostki, napawa mnie dumą. Nowopowstałym klubom integracji społecznej 
życzę, by również i na ich terenie współpraca z władzami samorządowymi od-
bywała się w sposób twórczy i z oczywistą korzyścią dla obu stron: rozwiązy-
wanie elementarnych problemów społecznych jest celem zarówno samorządu, 
jak i organizacji obywatelskich. Obie strony przyczyniają się bowiem do inklu-
zji społecznej. Samorząd ją inicjuje i wspiera, organizacje pozarządowe realizują  
w praktyce.

Andrzej Balcerek,
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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V. Klub integracji społecznej w oczach psychologów

1. Po co klub integracji społecznej jest i do czego ma prowadzić?
Badania społeczności lokalnych wskazują, że istnieje korelacja pomiędzy, z jed-

nej strony, zauważanymi przez badane osoby poczuciem i doświadczaniem wię-
zi społecznej, wsparciem w  środowisku lokalnym, poczuciem i  doświadczaniem 
wpływu na swoją sytuację i możliwością pozytywnego oddziaływania na sytuację 
osób z otoczenia oraz, z drugiej strony, stwierdzanymi przez te same osoby poczu-
ciem komfortu i satysfakcją z życia, a także obserwowanymi, również z zewnątrz, 
aktywnością własną tych osób, ich lepszą kondycją psychofizyczną i mniejszą inten-
sywnością zagrażających zjawisk społecznych w otoczeniu.

Klub integracji społecznej (KIS) jest miejscem, gdzie spotykające się osoby mają 
możliwość i warunki do kształtowania relacji z innymi w taki sposób, by umożli-
wiały im one realizację potrzeb i w efekcie przynosiły im wszystkim jak najwięcej 
satysfakcji. Często taka forma relacji jest dla uczestników czymś zupełnie nowym. 
KIS dąży do tego, by powstała w  środowisku sieć społecznego wsparcia. Jej ele-
mentami są uczestnicy. Jednocześnie w efekcie udziału w spotkaniach może zajść 
zmiana w poglądach i funkcjonowaniu tych osób, które są gotowe do takiej zmiany 
i dążą do niej wskutek pragnienia własnego rozwoju.

Nie chodzi o całkowitą zmianę funkcjonowania, a raczej o to, aby uruchomić 
mechanizmy w zachowaniu, które będą służyły realizacji potrzeb uczestników w jak 
najpełniejszym stopniu. Zadaniem prowadzącego jest wykorzystać to, co uczestnicy 
wnoszą do klubu integracji społecznej, umożliwić zmianę w tych obszarach i tych 
sprawach, w  których chcą tego sami uczestnicy. Przynoszą oni doświadczenia, 
a prowadzący – wiedzę. Z tej kombinacji powstaje sytuacja umożliwiająca zmianę.

KIS tworzą uczestnicy. Prowadzący zajęcia są ich gośćmi. Uczestnicy czerpią 
korzyści z obecności trenerów. Do ich rozwoju mają prowadzić czynności podej-
mowane przez prowadzących spotkania. Oczywiście nie da się uniknąć nawiązania 
bliższych kontaktów z uczestnikami. Jednakże należy pamiętać, że chcąc zostać jed-
nym z nich, trzeba stosować się do norm klubu integracji społecznej (formalnych  
i nieformalnych). Takie postawienie się w roli uczestnika może uniemożliwić trene-
rowi skuteczne prowadzenie spotkań.

Kim są uczestnicy?
Do klubu integracji społecznej kierują się osoby z różnych przyczyn znajdujące się 

poza głównym nurtem życia, nawet codziennego, lokalnej społeczności. Nie są już, choć 
kiedyś byli, aktywnymi członkami tej społeczności, funkcjonują w rolach outsiderów, 
na dalekich orbitach. Role, jakie obecnie pełnią, nie służą ich rozwojowi ani komfor-
towi. Traktowani bywają jako przedmioty kpin, przykłady porażki, dziwacy lub kozły 
ofiarne. Nie zyskują w interakcjach, lecz sami mogą służyć innym do realizacji potrzeb 
własnym kosztem.
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Czynniki, które mają wpływ na powyżej opisaną sytuację to m.in.:
• niepełnosprawność,
• choroba, która jest przewlekła i staje się stałym elementem funkcjonowania,
• utrata pracy, brak nowej pracy,
• uzależnienie od alkoholu (krzyżowe lub pierwotne),
•  abstynencja po okresie aktywnego picia, brak nowego towarzystwa z nowymi 

wzorcami spędzania wspólnie czasu,
•  brak pozytywnych doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi (ofiary przemocy, 

niesatysfakcjonujące związki, sposób wychowania), 
• lęk,
• nuda,
•  zamknięcie na napływ nowych treści. W rezultacie osoba taka obraca się wciąż 

w zamkniętym zbiorze doświadczeń, przeżyć, uczuć, myśli, informacji. Po czasie 
uznaje je wszystkie za jedyne. Nie mając dostępu do odmiennych, uznaje, wierzy 
i staje się przekonana, że to, co ma w sobie, jest jedyne i właściwe, prawdziwe,

•  doświadczenie pracy w modelu zatrudnienia: jedno stanowisko, jeden zakład 
pracy. Po czasie pojawia się w osobach przekonanie o swojej wyjątkowości i pro-
fesjonalizmie (eksperci). Jednocześnie prezentują lęk i niezrozumienie (te na-
wzajem się stymulują i wzmacniają) przed nowymi realiami. Stąd trzymanie się 
bezpiecznych wspomnień i wizji rzeczywistości. Przy czym nie musi to ozna-
czać, że są one zgodne z faktami – bezpieczna przystań,

• brak wykształcenia,
• niektóre osoby nie opuszczały swojego miejsca zamieszkania,
•  są też osoby, które w pewnym okresie swojego życia funkcjonowały w wyższym 

niż aktualnie standardzie. Obecną sytuację traktują jako degradację i odnajdują 
się w nowym miejscu na mapie stosunków społecznych,

•  często uczestnicy rozpoczynają udział w spotkaniach, prezentując specyficzne 
przemieszanie bezradności i obawy przed odpowiedzialnością i jednocześnie 
dążenie do własnego zysku, nawet kosztem innych osób. To nie jest cechą tych 
osób. Tego się nauczyli w kontakcie z obecną formą pomocy społecznej i próbu-
jąc radzić sobie w szarej strefie. Ten obraz można zmienić. 

Sposób realizacji
Zaufanie – bezpieczeństwo – otwartość  konstruktywne i satysfakcjonujące relacje 

Jest rzeczą oczywistą, że w pierwszej chwili KIS jest miejscem, gdzie zgroma-
dzone zostają osoby mniej lub lepiej się znające, choć i tak okazuje się to być 
wiedza powierzchowna i nie zawsze ukazująca prawdziwy ich obraz. Są jak ludzie 
czekający na stacji na pociąg. Pogłębieniu musi ulec wzajemna wiedza o sobie, co 
pozwoli uczestnikom lepiej się rozumieć.
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Okazuje się, że uczestnicy są bardzo zainteresowani sobą oraz że jest wiele rzeczy, 
których o sobie nie wiedzą. W trakcie spotkań stwarzane są sytuacje umożliwiające 
poszerzenie wiedzy o swoich przeżyciach, uczuciach, wymianę opinii w sposób wy-
kraczający poza codzienne konwencjonalne rozmowy. Zapewnianie warunków do 
bezpiecznej wymiany jest podstawą do pogłębiania wzajemnego zaufania w grupie.

Niektórzy mają małe doświadczenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludź-
mi, tj. opartymi o prawdziwe zaufanie dające poczucie bezpieczeństwa i swobody 
w interakcjach. Często raz zawiedzione zaufanie powoduje duży lęk i utrudnia 
tworzenie służących wsparciu relacji. 

Zaufanie Polaków do innych członków społeczeństwa jest na wyjątkowo ni-
skim poziomie (o czym mówi m.in. raport Diagnozy Społecznej 2011).

Pierwszym i najważniejszym celem w pracy z tą, jak i z inną grupą jest zbudo-
wanie zaufania i ukształtowanie poczucia bezpieczeństwa każdej osoby w grupie. 
Uczestnicy deklarują chęć bycia w grupie, w której będą akceptowani, szanowani, 
gdzie można „polegać na innych”, gdzie zachowana jest dyskrecja. Mają wizję re-
lacji bezpiecznych, opartych na zaufaniu.

Dąży się do ośmielenia uczestników, zmniejszenia napięcia, często związanego  
z lękiem przed otwartym wyrażaniem siebie. Wzajemne poznanie się członków gru-
py przyspiesza i ułatwia nawiązywanie bliższych kontaktów, pozwala dobrze wyko-
rzystać potencjał poszczególnych członków, ułatwia wypracowanie wspólnych celów, 
norm oraz wartości, sprzyja integracji i zwiększa satysfakcję z bycia razem.

Przydatne na samym początku może być wypracowanie mapy wartości grupo-
wych. Pozwoli to uczestnikom, a przede wszystkim prowadzącemu, zobaczyć, co 
jest dla grupy ważne, ku czemu będą dążyć i co będą brali pod uwagę, podejmu-
jąc decyzje. Jest to podstawowa wiedza służąca kierowaniu kształtowaniem grupy 
i dobre doświadczenie dla uczestników.

Kolejną czynnością może być rozpoznanie przekonań uczestników dotyczących 
czynników wpływających na relacje z innymi ludźmi, np. poprzez dyskusję nad ogól-
nie sformułowanym problemem: „Co buduje i co niszczy więzi między ludźmi?”. Po 
ustaleniu przez uczestników list czynników należy je omówić, by ustalić ich wspólne  
i podzielane przez wszystkich znaczenie. Wiele trudności pojawia się, ponieważ 
pozornie oczywiste pojęcia są bardzo różnie rozumiane. A traktowane jako oczy-
wiste nie są uwspólniane. Np. ‘lojalność’, ‘wspólny front’ czy ‘pieniądze’ mogą być 
zgubne, jeśli ich rozumienie nie będzie jasne dla wszystkich zainteresowanych.

Aby uzyskać wstępny obraz potencjału nowej grupy, można poprosić uczestników  
o odpowiedź na pytanie: „Jaki jest mój wkład w dobre funkcjonowanie tej gru-
py?”. Może to być cokolwiek: rzeczy bardzo szczegółowe, konkretne umiejętności, 
jak i cechy osobiste czy nawet same chęci. Ten zabieg pozwoli urealnić obecność 
w klubie integracji społecznej. Dzięki temu można też otworzyć proces wymiany, 
który będzie prowadził do powstania sieci wsparcia.
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Dążąc do integracji grupy, trzeba pamiętać, że wszelkie wspólne działania, wyda-
rzenia, które są źródłem emocji i dostarczają nowych doświadczeń, zmieniają sposób 
funkcjonowania grupy oraz poszczególnych jej członków. Dlatego korzystając z róż-
norodnych technik, warto dbać, aby zaangażowane były wszystkie osoby oraz aby 
proponowane ćwiczenia były atrakcyjne i skłaniały wszystkich do uczestnictwa.

Stwarzane sytuacje ćwiczeniowe, choć są symulacjami, wywołują prawdziwe od-
czucia i prawdziwe zjawiska. Doświadczanie ich pozwala uczestnikom dokonywać 
zmiany opinii, sądów, a nawet postaw. Pracujemy nad kształtowaniem i wzmacnia-
niem relacji w grupie oraz wykształcaniem i ujawnianiem ról grupowych. Relacje 
pomiędzy członkami grupy stają się coraz bardziej efektywne, a tworząca się ich sieć 
wzbogaca się, służy wsparciu każdego uczestnika. Jednocześnie uczestnicy uzyskują 
wiedzę o mechanizmach i zjawiskach zachodzących w grupie. Dzięki temu mogą 
refleksyjnie obserwować przebiegający w grupie proces.

Najlepiej wykorzystywać do tego ćwiczenia grupowe, choćby klasyczną wyspę 
z atrakcyjną i prostą instrukcją lub każde inne, w którym do celu prowadzi praca 
wszystkich uczestników, a realizacja wymaga podziału funkcji i odpowiedzialności 
każdej jednostki za grupowo osiągany efekt. Działania o tym charakterze mogą być 
też podejmowane w oparciu o konkret, dodaje im to dodatkowej siły oddziaływania 
(np. przygotowanie sali, w której odbywają się spotkania albo posprzątanie terenu 
wokół). Można korzystać z ćwiczeń stosowanych w assessment center. Celem nie 
jest ocena, ale zdobycie doświadczeń przez uczestników. Każde ćwiczenie wymaga 
pogłębionego omówienia w celu kształtowania umiejętności zwracania uwagi na 
działania swoje i innych osób. Jeśli połączyć to z dostarczoną wiedzą o dynamice  
i zjawiskach grupowych, pozwoli to przejmować większą kontrolę nad formowa-
niem grupy.

Dobrze przyjęte zostało ćwiczenie „oś czasu”. Po niespełna roku funkcjonowania 
KIS uczestnicy przygotowali dużą prezentację jego działań. Zaznaczali i opisywali na 
osi wszystkie ważne wydarzenia i momenty w KIS. Pozwoliło to jeszcze raz przyjrzeć 
się tamtym zdarzeniom, przeżyć je ponownie i zinterpretować przy użyciu nowej wie-
dzy i przeżyć. A przede wszystkim stworzona została sytuacja, w której uczestnicy 
zauważyli i doświadczyli ciągłości zaangażowania w KIS, poczuli więź wynikającą ze 
wspólnoty doświadczeń. Prezentacja sporządzana była długo, ponieważ praca szła 
powoli. Pozostaje otwarta, by można było ją uzupełniać o kolejne ważne chwile. Po-
dobny cel mają prezentacje zdjęć z wyjazdów, wycieczek. W tym momencie należy też 
wspomnieć o wzmacniających więzi i poczucie własnej wartości wspólnie obchodzo-
nych urodzinach członków klubu integracji społecznej.

Równoległym wątkiem jest samopoznanie. Ma na celu dostarczenie wiedzy 
na temat związku pomiędzy osobistym doświadczeniem i własną aktywnością, 
a tym, kim jesteśmy, oraz kształtowanie wiedzy o swoich potrzebach, wartościach, 
mechanizmach funkcjonowania.
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Wiedza o sobie samym często bywa fragmentaryczna i nieuporządkowana, nie 
zawsze jest adekwatna. Znaczna część obrazu własnej osoby tworzy się na podsta-
wie tego, czego dowiadujemy się od innych.

Umożliwienie dostrzeżenia swoich dobrych stron, dostarczanie pozytywnych 
informacji zwrotnych, weryfikacja dotychczasowych sądów o sobie, ćwiczenie wy-
rażania aprobaty i akceptacji prowadzą do wzmacniania poczucia własnej wartości. 
To, jak myślimy o sobie i co do siebie czujemy, wpływa na sposób, w jaki traktujemy 
siebie i innych ludzi.

Rzetelna wiedza o  sobie pomaga sensownie kierować własnym życiem. 
Tak rozumiana jest adekwatna samoocena. Orientacja w swoich potrzebach, 
aspiracjach i  możliwościach pozwala pełniej realizować swoje życiowe cele. 
Jeśli znamy siebie, swoje słabości i mocne strony, lepiej rozumiemy problemy 
i skuteczniej pokonujemy przeciwności.

Ćwiczenia indywidualne proponowane w tym celu mogą pochodzić z ele-
mentów terapii behawioralno-poznawczej (TBP). Dzięki swojej prostocie, od-
niesieniu do konkretnej rzeczywistości „tu i teraz” oraz zauważalnym efektom 
dobrze sprawdzają się jako oferta dla KIS. Wprowadzając techniki TBP, pozwa-
la się uczestnikom lepiej zrozumieć swoje zachowania i wskazuje się dostępną 
możliwość wpływu na własne działanie, myśli i uczucia. Uczestnicy są bardzo 
zainteresowani tymi ćwiczeniami. Przełamują one stereotyp tajemniczej psy-
chologii, przez co zmniejszają opory i zaciekawiają.

Poszerzanie świadomości wpływu na otoczenie, swoje życie i własny rozwój 
kształtuje poczucie sprawstwa. Poczucie sprawstwa, przekonanie, że od nich samych 
zależy, kim się stają, wzmacnia motywację do podejmowania aktywności, decyzji, 
osobistego rozwoju. Niekiedy potrzebna jest zmiana sposobu myślenia, by nowe 
umiejętności i energia przeznaczone zostały na realizację pragnień, zamierzeń.

Kluczowa rola efektywnej komunikacji
Aby proces grupowy mógł zachodzić i przynosić grupie korzyści, doskonalona 

jest komunikacja. Sprawne porozumiewanie się jest podstawową umiejętnością 
społeczną. Prawidłowo komunikując się ze sobą, osiągamy wzajemne zrozumie-
nie, uczymy się wyrażać siebie, wywierać wpływ, rozwiązywać problemy. Spraw-
ne komunikowanie jest przydatne w zaspokajaniu potrzeb, bo jasno wyrażone 
potrzeby mają większą szansę spotkać się z odpowiedzią. Wymaga świadomej 
kontroli tego, co i jak przekazujemy oraz jak nasz komunikat rozumie odbiorca. 
Jest więc skuteczna, gdy nasz rozmówca odbiera treść zgodnie z naszą intencją.

Komunikację uczestnicy poznają począwszy od zrozumienia jej sensu. Doświad-
czenia wskazują, że stosowanie samych, nawet najbardziej finezyjnych, technik bez 
znajomości ich sensu, próbując ukrywać prawdziwy motyw, przynosi odwrotne do 
zamierzonych efekty. Kształtowanie konstruktywnej komunikacji, umiejętności ko-
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rzystania z niej jest celem, jak i metodą. Poprzez stosowanie efektywnej komunika-
cji odbywa się zmiana.

Trening komunikacji zaczyna się od pokazania uczestnikom, jak wiele już o niej 
wiedzą. Jej stosowanie daje poczucie satysfakcji w kontakcie z drugim człowiekiem. 
Następnie wskazane zostają sens i cel komunikacji oraz jej kluczowa rola w budowaniu 
relacji z innymi. Dopiero wtedy ćwiczone są techniki komunikacji – najpierw aktywne 
słuchanie z odwołaniem do akceptacji i ze wskazaniem, że słuchanie daje wiedzę o po-
trzebach drugiego człowieka. Ta daje możliwość ich realizacji i zwiększa prawdopodo-
bieństwo podobnych zachowań ze strony tego drugiego. A co najważniejsze – sprzyja 
lepszym relacjom. Później trenowane jest inicjowanie konstruktywnych komunikatów, 
które są narzędziami rozwiązywania problemów. Podkreślana jest odpowiedzialność 
osoby odczuwającej problem za swoje uczucia z nim związane i za znalezienie rozwią-
zania. Ciekawym sposobem utrwalania wiedzy jest korzystanie z fragmentów filmów  
i/lub seriali, by śledzić komunikację i znajdować warunki jej powodzenia lub poja-
wiające się kłopoty. Uczestnicy są z początku zaskoczeni, że to, co oglądają w telewizji, 
ma związek z tym, co robią na zajęciach, a później bardzo zadowoleni, że potrafią 
analizować zachowania i komunikaty.

Uczą się, jak dawać sobie nawzajem wzmacniające oraz konstruktywnie 
krytyczne informacje zwrotne. Co warte podkreślenia, uczą się, że można 
zwracać się do siebie wprost, mówiąc o swoich uczuciach, unikając oceniania. 
Dzięki temu czują się bezpiecznie w swoim towarzystwie, dają sobie wsparcie 
i regulują podejmowane wspólnie aktywności. Umiejętności efektywnego ko-
munikowania się już podczas ćwiczeń wprowadzają zmianę. Uczestnicy będąc 
zrozumianymi i mając możliwość wyrażania swoich uczuć i potrzeb w sposób, 
który nikomu nie zagraża, czują się bardzo dobrze. I to uczucie przyjemności 
motywuje ich do dalszego stosowania ćwiczonych komunikatów.

Odsuwając na bok krępujące konwencje i gry, odkrywają, jak dużą satysfakcję 
mogą czerpać z bycia razem oraz że źródłem tej satysfakcji jest sposób, w jaki 
siebie traktują. Zatem sami stwarzają tę jakość.

Uczestnicy poznają też techniki wywierania wpływu (wybór), w celu uodpor-
nienia się na próby manipulacji. Odbywa się to z wykorzystaniem codziennych 
doświadczeń obfitujących w powyższe.

Wyćwiczona komunikacja pozwala zająć się np. stereotypowym postrzeganiem 
ról płciowych i rodzinnych, w tym siebie samych. Pojawia się co prawda deklarowana 
(również stereotypowa) chęć zamiany ról i wynikających z nich czynności. Zastoso-
wałem jako metodę dyskusję oksfordzką. Pozwala ona poprzez uczestnictwo zmieniać 
poglądy, a nawet postawy osób biorących w niej udział. Należy zaznaczyć, że nie była 
to ortodoksyjna forma tej metody, ale nawet i taką zdecydowałem się wprowadzić do-
piero wtedy, kiedy już uczestnicy potrafili z własnej inicjatywy wyrażać swoje poglądy 
oraz kiedy czuli się już bezpiecznie w swoim towarzystwie, przez co nawet odmienne 
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poglądy spotykały się z akceptacją i podejmowano z nimi dialog. Nie pojawiało się już 
odrzucenie czy też próby nawracania na jedynie słuszną – moją koncepcję.

Dyskusję oksfordzką stosowałem też podczas spotkań grupy wsparcia, w cza-
sie których poruszane były problemy związane z pojęciami organizującymi życie 
społeczne, takimi jak np. rodzina, dzieci, prawda, praworządność.

Grupa samopomocowa
Grupa samopomocowa to korona KIS – jest kolejną zmianą jakościową w roz-

woju uczestników. Wcześniejsze działania edukacyjne i integrujące były przygo-
towaniem do funkcjonowania w grupie wsparcia. Wyposażenie w doświadczenia, 
umiejętności oraz (co jest komfortem) uformowanie grupy i więzi będą sprzyjać 
udzielaniu sobie wsparcia i wymianie służącej realizacji potrzeb uczestników. Ma 
to dodatkowe znaczenie w sytuacji, kiedy do pierwszej grupy KIS dołącza podczas 
spotkań grupy samopomocowej grupa druga. Pierwsza grupa wprowadza swoim 
doświadczeniem kolejną. Jest to też rzeczywiste sprawdzenie gotowości do inte-
gracji z osobami spoza pierwotnej grupy klubu integracji społecznej.

Wcześniejsze oddziaływania były realizowane ze świadomością, że służą utwo-
rzeniu sieci więzi społecznych, a efekty pracy mają się przenosić poza mury sali 
spotkań i wyrażać w obserwowanych zmianach funkcjonowania uczestników.

Z początku uczestnicy odczuwają kolejny rozwojowy kłopot, ponieważ 
działanie grupy wsparcia zależy w zdecydowanej części od nich samych. Ła-
twiej jest wejść w rolę uczniów i uczestniczyć w zajęciach pod kierunkiem 
prowadzącego. Tymczasem forma spotkań grupy samopomocowej jest inna. 
Uczestnicy potrafią już otwarcie się komunikować i brać udział w dyskusjach, 
ale wciąż wolą, by tematy były inicjowane, a rozmowa kierowana. Prowadzący 
może wejść tylko w rolę moderatora, pomimo początkowego wrażenia „zacię-
cia się” grupy. Ogranicza się wtedy do pilnowania, czy ustalone zasady spotka-
nia są przestrzegane.

Pełniłem tę rolę dłużej niż się spodziewałem. O tym, że uczestnicy poczuli go-
towość do przejmowania kierowania grupą samopomocową, świadczyła prezen-
towana w pewnym momencie spontaniczna inicjatywa: proponowanie tematów 
i przejmowanie roli prowadzącego bez oporów. Ta gotowość pojawiła się dopiero 
po sześciu miesiącach spotkań.

Nie uważam, żeby warto było naciskać wcześniej na oczekiwane zachowania. 
Mogłoby to spowodować opór. Lepiej było obserwować rozwój i wspierać każdy 
przejaw pożądanych tendencji.

Tematy, które proponowałem podczas pierwszych spotkań grupy wsparcia, 
okazały się ciekawe (tak przynajmniej mówili uczestnicy), ale zostały potrakto-
wane z dużą rezerwą. Uczestnicy opisywali po czasie swoje uczucia jako pomie-
szanie onieśmielenia, fascynacji i obawy przed czymś nowym, ale ważnym.
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W tym miejscu odwołam się jeszcze raz do wcześniejszej uwagi o odnoszeniu 
treści do konkretów obecnych w sytuacji życiowej uczestników. Wymiana w grupie 
samopomocowej zaczęła się na dobre w momencie, kiedy jednemu z członków ze-
psuła się piła do cięcia drewna na opał. Pomoc udzielona w tej właśnie konkretnej 
sprawie pozwoliła uruchomić i wskazać mechanizm wymiany, wsparcia i pomocy 
w grupie również w trudnościach mniej konkretnych, np. emocjonalnych.

Okazało się, że warto proponować tematy spotkań, które nawiązują do konkret-
nych sytuacji i pozwalają uczestnikom znajdować analogie bardziej ogólne, a tak-
że wyrażać uczucia związane z proponowanymi konkretami. Świetnie dało się to 
zaobserwować podczas spotkania, którego tematem były sentymenty. Uczestnicy 
przynieśli cenne dla nich z różnego powodu przedmioty, pokazywali je sobie i opo-
wiadali o nich. To bogactwo wątków zasiliło wiele kolejnych spotkań zarówno tre-
ścią, jak i zaangażowaniem.

Proponowane przez uczestników tematy pochodzą wprost z  codzienności. 
Raczej nie pojawiają się propozycje w postaci: „Chciałabym, abyśmy rozpoczęli 
i przez kilka spotkań zajęli się altruizmem”. Wygląda to tak: „Chciałabym poroz-
mawiać o tym, co przydarzyło mi się wczoraj. Złapałam gumę i nie mogłam pora-
dzić sobie ze zdjęciem koła. Na szczęście zauważyłam, że w moją stronę idzie K”. 
Podczas tego spotkania pojawiły się kwestie życzliwości, gotowości do pomocy, 
reguły wzajemności czy nawet pojęcie altruizmu. A zaczęło się od wymiany koła.

Ciekawe jest spostrzeżenie, że sprawy czy trudności, które wcześniej były tema-
tem spotkań indywidualnych, pojawiają się podczas spotkań grupy samopomoco-
wej. Pojawiają się najpierw te same treści, później inne, nowe, ale podobnie intym-
ne. Uczestnicy korzystają ze wsparcia i zasobów grupy, kiedy odczuwają trudność.

Zmienia się przy tym charakter spotkań indywidualnych. Służą one niekiedy 
uczestnikom do przygotowania się przed przedstawieniem sprawy grupie. Albo 
upewnieniu się co do reakcji grupy. Pozostaje kilka spraw, które podczas spotkań 
grupy się nie pojawiają, ale jest ich coraz mniej. Bywa też, że ten sam problem po-
jawia się zarówno podczas spotkań indywidualnych, jak i grupy samopomocowej. 
Taka jest potrzeba osoby.

Na co uważać
Należy odpowiednio rozumieć swoją rolę w spotkaniach z grupą – jestem pro-

wadzącym, trenerem. Grupa jest podmiotem oddziaływań. Dostarczana wiedza 
ma służyć uczestnikom – zwiększać ich możliwości kontroli nad otoczeniem, 
wpływu na nie, by sprawniej realizowali potrzeby swoje i osób ze środowiska swo-
jego życia.

Grupa powstaje i uczy się poprzez doświadczenia i przeżycia zdobywane  
w sytuacjach ćwiczeń. Trener stwarza ku temu warunki, a doświadczenie staje się 
udziałem uczestników.
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Dzięki temu mechanizmowi rodzaj niepełnosprawności uczestników nie ma de-
cydującego znaczenia dla efektywności procesu kształtowania się grupy. Doświadcze-
nia i przeżycia zdobywają uczestnicy w dostępny sobie sposób i w ten sam sposób 
się uczą. Grupa, która powstaje, jest zatem wyjątkowa ze względu na swój skład, jak 
i zdobytą w trakcie procesu wiedzę i doświadczenia oraz umiejętności ich wykorzy-
stania w praktyce. Formuje się w swoim, innym od pozostałych kształcie i funkcjonu-
je w swoisty sposób. Nie można przy tym porównywać grup. Każda ma swój „urok”.

Praca odbywa się z wykorzystaniem potencjału grupy (wiedza, umiejętności, 
doświadczenia, przeżycia, zasoby i ograniczenia, normy, uczucia). Trener je wy-
dobywa, pokazuje uczestnikom, porządkuje, nazywa, stwarza okazję do ich wy-
korzystania. Nie przynosi treści przedstawianych grupie arbitralnie, które są nie-
dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.

Motywacja do uczestnictwa rośnie wraz z odczuwaną satysfakcją w sytuacjach 
umożliwiających doświadczanie zaufania, bezpieczeństwa. 

Zmiana spostrzegana jest w małej skali, ale jako realna. Uczestnicy zyskują wpływ 
na rzeczywistość w najbliższym otoczeniu, którego są częścią. W efekcie zwiększa się 
kapitał społeczny i służy to wszystkim uczestnikom. To działalność w duchu zawar-
tym w powiedzeniu Kieślowskiego: jeśli myślisz o zmienianiu świata, zacznij od wy-
czyszczenia rano swoich butów. Korzystniej jest założyć, że zmiany w funkcjonowa-
niu uczestników będą małe i o ograniczonym społecznie zasięgu, ale będą rzeczywiste 
i czynione przez nich samych, zgodnie z własną decyzją i swoim wysiłkiem.

Sens spotkań i cel główny, ogólny są ważne. Dlatego sposoby realizacji celów 
operacyjnych, wykorzystywane techniki trzeba dopasowywać do grupy (każda 
grupa jest wyjątkowa). Ja pracuję z trzema grupami i mamy jasno określone cele, 
do których zmierzamy. Korzystam z tropów zdobytych w jednej grupie i przeno-
szę je do innych. Nie da się jednak wprost i bezpośrednio powtarzać rozwiązań.

Zakładam, że zmiana nastąpi w takich obszarach jak: otwarta komunikacja, 
swobodna ekspresja uczuć, wyrażanie poglądów, uzyskiwanie i udzielanie wspar-
cia, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, uczuciami oraz przyjmowanie tego, 
czym inne osoby się dzielą.

Należy zwrócić uwagę na możliwy silny początkowo opór ze strony rodzin i do-
mowników niektórych uczestników. Funkcjonowanie tych ostatnich ulega zmianie. 
Bywa, że nawet samo wychodzenie z domu i spotykanie się z „tymi obcymi ludźmi” 
są trudne do zaakceptowania. A tymczasem uczestnicy przynoszą jeszcze zmiany do 
domu. Pojawiają się tarcia w relacjach i próby ograniczenia uczestnictwa. W przy-
padkach, które mam na myśli, czyniąc tę uwagę, jedna z osób wycofała się z klubu 
integracji społecznej, nie radząc sobie z presją, i choć lubiła KIS, wybrała powrót 
na bezpieczną, znaną pozycję w domu. Inna osoba odczuwając dokonywany wła-
snym wysiłkiem rozwój osobisty, nie zrezygnowała ze spotkań. Co więcej, odnalazła 
wśród uczestników takie relacje, które pozwalały jej zaspokajać swoje potrzeby spo-
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łeczne i w dodatku były one wzbogacające. Domownicy początkowo silnie zdystan-
sowali się wobec tej osoby. Jednak po pewnym czasie obserwując i doświadczając 
pozytywnych w gruncie rzeczy zmian w jej funkcjonowaniu, zaakceptowali je. Przy 
czym ta osoba stała się teraz główną postacią w  rodzinie, a nabyte umiejętności 
i wiedza stały się także udziałem domowników. Zmiany zapoczątkowane i wpro-
wadzone w życiu rodziny zostały ocenione jako polepszające komfort wszystkich. 
Od tamtej pory, domownicy są gotowi tak organizować czas, by ta osoba mogła 
uczęszczać do klubu integracji społecznej i wspierają ją w tym.

Czasem uczestnicy rozważają i weryfikują dotychczasowe związki. Chcą, by 
pomóc im podjąć decyzję co do ich przyszłości. Należy zachować szczególną 
ostrożność i profesjonalny dystans. Trzeba mieć świadomość, że osoba przeżywa 
zmianę i zmiana ta będzie dotyczyła różnych obszarów jej życia. Ale jest to proces 
i warto wspierać jego ewaluację, zwracając uwagę na jego długofalowe efekty, któ-
re mogą zostać uniemożliwione poprzez rewolucyjne cięcia.

Oczywiście należy reagować natychmiast w sytuacji, kiedy osoba zauważa, że 
sposób, w jaki jest traktowana, jest łamaniem prawa i zagraża jej samej i/lub in-
nym osobom.

Okazuje się, że piętnaścioro uczestników KIS z listy pojawia się na spotkaniach 
bardzo rzadko. Efektywnie korzysta z klubu integracji społecznej mniej więcej 
dziesięć osób. Pojawiają się czasem wypowiedzi przykre wobec tych, którzy przy-
chodzą nieregularnie. Ustaliłem taką formułę, która jednocześnie wspiera tych, 
którzy się angażują, a jednocześnie zachęca i nie wyklucza tych, którzy nie są zde-
cydowani. Powtarzam uczestnikom, że najważniejsi są ci, którzy przyszli.

W świecie uczestników ważną rolę pełnią konwenanse, swoiste konwencje. 
Korzystnie dla rozwoju grupy jest je przyjąć i uszanować, zauważając ich funkcje. 
Te osoby są do swoich tradycji przywiązane. Nie można im ich odebrać – są po-
trzebne do formowania więzi. Warto je później poddawać krytyce, relatywizować. 
Okazuje się, że uczestnicy potrafią twórczo z tego korzystać i stwarzają nowe ob-
razy samych siebie i swojego działania.

Wraz z rosnącym poczuciem własnej wartości i zmianą obrazu siebie ujaw-
niają się pragnienia bycia zauważanym przez innych. Wyraża się to co jakiś czas 
w chęci spotkań z prezesem Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, żeby omó-
wić jakieś kwestie organizacyjne. Powodem mogą być krytyczne uwagi dotyczące 
przekąsek lub napojów dostępnych w KIS.

Wraz ze wzmacnianiem swojej pozycji pojawiają się sytuacje, w których uczest-
nicy próbują siebie w konfrontacji z osobami, od których decyzji do tej pory zale-
żeli, tzn. z osobami, które pracują w KIS. Pojawiają się trudności, które nie mają 
pozornie wielkiej wagi, jak np. wspomniany poczęstunek. Pełnią one ważną funkcję 
w rozwoju grupy. Ich rzeczywiste cele są takie, by spróbować ustalić swoje warunki, 
sprawdzić realność swojego nowego poczucia, a także i umiejętności w konfrontacji 
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z kimś do tej pory postrzeganym jako mocniejszy. Te momenty warto wykorzystać 
jako bardzo dobry materiał do nauki. Jeśli pojawia się chęć ustalenia nowych wa-
runków, jeśli pojawia się konflikt wynikający z  jakiegoś niezadowolenia, frustra-
cji, warto je przyjąć i rozwiązać w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich. Można 
wskazać uczestnikom, jak powinni przygotować się do takiej sytuacji – opracować 
argumenty, przestrzegać reguł rozmowy, ograniczyć agresywne i oceniające wypo-
wiedzi, skoncentrować się na problemie i poszukiwać takich rozwiązań, które za-
dowolą obie strony. Trzeba mieć świadomość, że wstępne postulaty niekoniecznie 
zostaną zrealizowane w pełni. A po udanym rozwiązaniu trzeba docenić ten fakt, 
wskazać, co było dobre i jakie są tego efekty. Udało się tak kilka razy w KIS przepro-
wadzić grupę przez gorące momenty i ten sposób poszukiwania rozwiązań wzboga-
cił grupę, rozwinął organizację klubu integracji społecznej i został doceniony przez 
osoby pracujące na rzecz KIS. Każda kolejna taka sytuacja przebiegała w  lepszej 
atmosferze, szybciej i kończyła się większą satysfakcją wszystkich uczestników.

Zatem nie należy bać się i unikać konfliktów. Ich rola w rozwoju grupy jest klu-
czowa – to dzięki nim formuje się grupa. Poza tym są wskaźnikiem rosnącego po-
czucia wartości uczestników. Konflikty są konstruktywne, jeśli kończą się rozwią-
zaniami integrującymi, satysfakcjonującymi wszystkich biorących w nich udział. 
Każdy tak rozwiązany konflikt buduje potencjał grupy na przyszłość.

Prowadzący musi być wciąż gotowy zauważać w aktywności klubu integracji 
społecznej oraz pojedynczych jego uczestników ważne wydarzenia i momenty, wy-
powiedzi. Można z nich korzystać jak z materiału do nauki, można odwoływać się 
do nich później, w odpowiednim momencie, można wreszcie odpowiednio szyb-
ko reagować na pojawiające się trudności, nie dopuszczając, by rosły do większych 
rozmiarów, można też zwracać uwagę uczestników na siebie nawzajem, stymulując 
wsparcie ze strony grupy. Przypominając czyjąś wypowiedź, przykład z życia, warto 
wspominać autora słów. Buduje to wrażenie ciągłości działań KIS oraz wzmacnia 
osoby i sprzyja temu, żeby takich wypowiedzi pojawiało się więcej. Dodatkowo, 
każdy przykład z życia, który podczas zajęć edukacyjnych służy jako argument dla 
wsparcia realności ukazywanych mechanizmów, jest szczególnie ważny. O wiele ła-
twiej jest przyjąć i zapamiętać nową treść, jeśli wiąże się ona z konkretnym wyda-
rzeniem moim lub osoby z najbliższego otoczenia.

Warto kończyć spotkania, podsumowując, co było dobre, a co można zrobić 
lepiej. Informacja zwrotna pozwala uczestnikom kierować uwagę na swoje zacho-
wanie i komunikację oraz je kontrolować.

Po pewnym czasie pracy w KIS zauważam, że im lepszy jest kontakt między oso-
bami pracującymi z grupą, tym lepiej dla całego przedsięwzięcia. Znajomość planów 
innych prowadzących oraz wymiana informacji o ważnych wydarzeniach sprzyjają 
budowaniu spójności całej działalności, pozwalają zmniejszyć ilość trudności oraz 
przekonują uczestników, że działania są uporządkowane, sensowne i profesjonalne.
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Sukcesy
Ważnym zyskiem z uczestnictwa w spotkaniach klubu integracji społecznej 

jest nadanie przez uczestników struktury swojemu czasowi. Dopasowując swoją 
aktywność do planu zajęć w KIS, dokonują zmian we własnym rozkładzie dnia. 
Korzystając z wypowiedzi uczestników: „Takie uporządkowanie czasu wprowa-
dza też porządek w głowie”. Wiąże się to z poczuciem kontroli. A odczucie, że 
przejmowana jest kontrola nad swoim życiem, jest źródłem satysfakcji.

Z czasem uczestnicy sami podejmują inicjatywy i szukają rozwiązań. Kiedy 
się uda, chwalą się sami i są dumni ze swojej skuteczności. Dotyczy to choćby 
planowania spędzania czasu wolnego: wycieczki rowerowe, piesze, grzybobranie, 
grillowanie. Po takich wycieczkach wspólnie oglądamy zdjęcia i uczestnicy opo-
wiadają o tym, jak spędzili razem czas.

Sami opracowali regulamin wyjazdów w oparciu o własne oczekiwania i wła-
sne doświadczenia. Wiedzieli, czego potrzebują i czego chcą, a czego nie chcą i dla-
czego. Określając konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych norm, zrezygnowali 
z restrykcyjnych i powodujących przykrość rozwiązań i poszukali tych integrują-
cych, zadość czyniących i przez to wartościowych dla grupy, jak i dla pojedyncze-
go uczestnika. To dobry przykład kształtujących się mechanizmów samoregulacji 
w oparciu o podzielane wartości.

W  spontanicznych wypowiedziach uczestników słychać, że wiedza się 
utrwala, można też zauważyć sformułowania wskazujące, że umiejętności zo-
stały włączone do repertuaru zachowań albo że zaszła zmiana w postawach 
i  funkcjonowaniu osób. Przytaczam tu kilka przykładowych wypowiedzi: 
„Powiedziałam im, że jak są głodni, to niech sobie coś przygotują, ja nie je-
stem tylko od gotowania i obsługiwania”; „Już teraz wiedzą, że dziś jest KIS 
i muszą zorganizować opiekę nad dziewczynkami, babcia idzie dziś do klubu 
integracji społecznej”; „Lubię porozmawiać tak o uczuciach, od serca”; „Tak 
się wtedy wkurzyłam, że … i  wtedy przypomniało mi się, że to co, myślę, 
wpływa na to, co czuję i na to, co robię. Myśl! – powiedziałam sobie”; „Jak się 
siedzi w domu, to ma się głupie myśli, lubię tu przyjść, pogadać”; „No dobra, 
powiem jak się czuję wtedy, to nie jest dla mnie łatwe, widzicie, ale chcę to 
powiedzieć”; „Ja tam ustaliłam w domu, czego będziemy pilnować, żeby nam 
się dobrze żyło, przyczepiliśmy to na drzwi od łazienki – tam wszyscy chodzą, 
i jak jest coś ważnego do obgadania, to spotykamy się wszyscy w kuchni przy 
stole i siedzimy tak długo, aż nie jest dogadane”.

Te i podobne im wypowiedzi to realne wskaźniki zmiany. Warto je wzmacniać, 
podkreślać obserwowaną zmianę i podawać jako przykład działających mechani-
zmów.

Mariusz Nowicki,
psycholog w KIS
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2. Specyfika pracy z grupami klubu integracji społecznej z psychologicznego  
i nie tylko punktu widzenia

 Byliśmy ostatnią kategorią, wykluczeni ze społeczeństwa.
KIS spowodował, że staliśmy się kimś ważniejszym, zaistnieliśmy w środowisku jako 

grupa. 
Jesteśmy dumni, że tu jesteśmy.

 – Jerzy, 56 lat

Na co byśmy chcieli zwrócić uwagę, to na bardzo dobrą organizację KIS. Po-
doba nam się tu. Ludzie się uśmiechają. Jest to organizacja, która buduje, tzn. 
pomaga ludziom słabszym, chorym, w potrzebie. KIS jest dobrze odbierany na 

zewnątrz. Ludziom ta inicjatywa bardzo się podoba. Dobrze, że do niego [do KIS 
– przyp. autora] należymy. Inaczej byśmy siedzieli w domu.

– Grupa KIS

Z dzisiejszej perspektywy mogę napisać, że spotkania, które odbywały się 
i nadal realizowane są w klubach integracji społecznej, należą do doświadczeń 
niecodziennych i wyjątkowych. Ich niecodzienność wynika z faktu, iż nieczęsto 
można spotkać się z inicjatywą społeczną, której odbiorcami są ludzie w dojrza-
łym wieku, chorzy, odrzuceni, z tak zwanego marginesu – nieaktywni zawodo-
wo, zagrożeni wykluczeniem społecznym. Jest to grupa, której z gospodarczego 
punktu widzenia najtrudniej jest wejść na rynek pracy. Wyjątkowość spotkań KIS 
tkwi w procesie przemiany, jaką można było obserwować wśród jego uczestników 
na przestrzeni miesięcy, od momentu rozpoczęcia projektu aż do dzisiaj. Prze-
miana owa dotyczy wielu płaszczyzn funkcjonowania członków klubu integracji 
społecznej – od łatwo dających się zaobserwować zewnętrznych zachowań (np. 
zmiana zachowań na bardziej prospołeczne – zwiększenie zainteresowania losem 
innych osób w grupie, wzrost życzliwości, zachęcanie biernych uczestników KIS 
do aktywności) po zmiany wewnętrzne, niewidoczne „gołym okiem”, za to funda-
mentalne z psychologicznego punktu widzenia dla samopoczucia psychicznego 
i jakości życia każdego człowieka, (np. wzrost świadomości wpływu na swój los, 
zwiększenie poczucia własnej godności, otwartości na nowe doświadczenia).

Wiele można by było napisać o początkach klubów integracji społecznej, ale na 
pewno nie to, że należały one do łatwych. Świadczyć może o tym wypowiedź jed-
nego z opiekunów KIS: „Na początku roku wraz z pracownikami socjalnymi ośrod-
ka pomocy społecznej rozpoczęłam rekrutację do klubu integracji społecznej w celu 
zebrania grupy beneficjentów ostatecznych. Choć projekt jest niezwykle atrakcyjny, 
na początku nie został zbyt chętnie odebrany w społeczeństwie. Mieszkańcy Gminy 
obawiają się zmian, w większości nie są gotowi na systematyczne wykonywanie obo-
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wiązków, zasłaniają się złym stanem zdrowia, odległością KIS od miejsca zamiesz-
kania. Wiele osób odmówiło dołączenia do klubu integracji społecznej, pomimo iż 
pracownik socjalny dostrzegał konieczność aktywizacji i uważał, że udział w projek-
cie może zaowocować pozytywnymi zmianami w ich życiu. Gdy pomimo trudności 
z naborem, które udało się pokonać, KIS rozpoczynał działanie, większość uczestni-
ków nieufnie i z dystansem podchodziła do spotkań” (Małgorzata, pracownik socjal-
ny, opiekun KIS). Takie były początki KIS. Potem było już tylko lepiej.

Grupa uczestników
Klub integracji społecznej w swych początkach wymagał od stron go współ-

tworzących wyjścia naprzeciw określonym sytuacjom, czasami trudnościom – do-
tyczy to zarówno członków KIS, jak i opiekunów oraz wykładowców. Najogólniej 
rzecz ujmując, trudności te były i nadal mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą być 
związane z rodzajem grupy, a także ze swoistą problematyką, którą uaktywniają 
konkretni uczestnicy klubu integracji społecznej.

Każda z grup KIS ma swoją specyfikę, co powoduje, że jej członkowie potrzebują 
ze strony osób prowadzących indywidualnego podejścia w zakresie metod i narzę-
dzi działania. Wiąże się to z wiekiem, poziomem wykształcenia, stanem zdrowia oraz 
zróżnicowanym bagażem doświadczeń życiowych uczestników KIS. W zależności od 
miejsca, gdzie dany KIS funkcjonuje, grupa jego uczestników może być jednorodna 
lub zróżnicowana wiekowo (np. KIS obejmujący osoby od 45 do 64 roku życia, KIS 
składający się z osób w wieku od 16 do 64 lat). Uczestnicy charakteryzują się różnym 
poziomem wykształcenia. Część z nich edukację zakończyła na poziomie szkoły pod-
stawowej, inni legitymują się świadectwem ukończenia szkoły zasadniczej lub śred-
niej, zdarzają się również osoby, które ukończyły studia wyższe. Wiele osób w KIS 
cierpi na różnego rodzaju choroby przewlekłe – fizyczne, jak i psychiczne (np. depre-
sję, schizofrenię, zaburzenia afektywne dwubiegunowe). Podlegają stałemu leczeniu 
farmakologicznemu. Prowadzący musi dostosować formę i treść zajęć do aktualnego 
samopoczucia i możliwości psychofizycznych uczestników.

Klub integracji społecznej to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy wiele 
w życiu przeszli. Zmagają się oni z bagażem niepomyślnych, nieraz traumatycznych 
doświadczeń życiowych. Dotyczy to osób, które pochodzą z rodzin dysfunkcjonal-
nych, gdzie istniał problem przemocy, dzieci dorosłych alkoholików (DDA), osób 
zmagających się z uzależnieniami (np. od alkoholu, leków), żyjących w toksycznych 
związkach, borykających się z poczuciem izolacji społecznej i na wiele innych spo-
sobów nieradzących sobie z  życiem. Sytuacja taka powoduje, że prowadzący za-
jęcia mogą być wystawieni na konfrontację z  negatywnymi uczuciami i  stanami 
psychicznymi uczestników KIS: cierpieniem, wyuczoną bezradnością, negacją, po-
irytowaniem, apatią, brakiem cierpliwości czy chęci działania, odbieraniem życia 
jako ciężkiego i ponurego, a zwłaszcza z obniżonym poczuciem własnej wartości. 
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Wymaga to od wszystkich prowadzących uruchomienia kompetencji psychologicz-
nych, by mogli sobie poradzić z  tym niełatwym bagażem doświadczeń i  emocji, 
jakie wnoszą w relację ich podopieczni.

Pierwsze próby podsumowania dotychczasowej działalności KIS dały znako-
mitą okazję, by porozmawiać z uczestnikami o odczuciach towarzyszących decyzji 
przystąpienia do klubu integracji społecznej. Kilka miesięcy spotkań oraz zaufanie, 
które udało się zbudować, pozwoliły na otwartą wymianę myśli w trakcie jedne-
go ze wspólnych spotkań. Z dyskusji wynikło, że decyzja ta dla części osób była 
niemałym wyzwaniem. Wyzwaniem, które opłacało się jednak podjąć, co zostanie 
zaprezentowane w dalszej części niniejszego opracowania. Poniżej przedstawiam 
najczęściej wyrażane obawy i lęki uczestników klubu integracji społecznej.

Osoby, które podjęły decyzję wejścia do KIS nie znały się wcześniej lub znały się 
tylko z widzenia. Część z nich odczuwała lęk w stosunku do pozostałych uczestni-
ków. Wyrażali obawy: „Czy ludzie w KIS będą mili, życzliwi i pomocni, czy zostaną 
w grupie zaakceptowani”; „Czy trzeba będzie uważać na każde słowo, które się wy-
powie”; „Czy inni będą wykorzystywać to, co dowiedzieli się w trakcie zajęć o in-
nych, wyśmiewać się z błędów, wywyższać, próbować imponować”. Ważny był dla 
nich klimat spotkań. Martwili się, czy atmosfera będzie „życzliwa, swobodna, pełna 
wzajemnego szacunku czy też nieprzyjemna, napięta i nerwowa”. Spora część wy-
powiedzianych obaw dotyczyła wykładowców i opiekunów. Zastanawiali się, jacy 
oni będą – „surowi i na dystans czy też sympatyczni i przystępni”. Nie byli pewni, 
czy „będą potrafili sprostać zadaniom, czy ćwiczenia nie będą dla nich za trud-
ne”. Wspominali początkowy paraliżujący strach przed zabraniem głosu na forum, 
obawy przed ośmieszeniem się. Jak już wcześniej wspominano, członkowie KIS są 
ludźmi chorymi, jeżdżą do lekarza. Ich obawy dotyczyły stosunku prowadzących 
do nieobecności wynikających z terminów wizyt lekarskich. Martwili się, czy będą 
uwzględniane inne okoliczności życiowe, pogorszenie stanu zdrowia czy słabszy 
dzień, powodujące, że ktoś będzie wolał raczej biernie niż aktywnie korzystać z za-
jęć. Troską było, czy zajęcia nie będą zbyt długie i męczące. Obawy te w większości 
zostały rozwiane już w trakcie pierwszych spotkań w KIS.

Zajęcia – rodzaje, metody, refleksje
Wymienione powyżej obawy uczestników KIS są typowymi lękami, które 

mogą się wiązać z początkowymi etapami formowania się każdej nowej grupy. 
Problem ten dobrze jest znany nie tylko psychologom, ale wszystkim trenerom 
prowadzącym grupowe zajęcia terapeutyczne, grupy wsparcia, zajęcia warszta-
towe. Dla większości pierwsze spotkania wiążą się ze stresem przed nieznanym. 
Każda grupa rozwija się na dwóch płaszczyznach – w zakresie pracy nad kon-
kretnym zadaniem oraz w zakresie struktury społecznej. Więzi formalne i niefor-
malne oraz nastawienia emocjonalne członków grupy mają wpływ na stosunek 
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poszczególnych osób do siebie, prowadzącego i proponowanych ćwiczeń. Prze-
widywanym trudnościom prowadzący wyszli naprzeciw już w trakcie pierwszego 
spotkania w KIS, spisując z uczestnikami tzw. kontrakt grupowy. Kontrakt grupo-
wy to rodzaj nieformalnej umowy, w której wszyscy członkowie KIS i prowadzą-
cy umawiają się, jakie normy i zasady będą obowiązywać w danej grupie. Jest to 
narzędzie, którego celem jest umożliwienie budowania więzów zaufania, serdecz-
ności i otwartej komunikacji między członkami grupy oraz między uczestnikami 
i prowadzącym. Spisanie kontraktu to kluczowy moment w tworzącej się grupie. 
Od niego w dużym stopniu zależy dalszy jej rozwój oraz pozytywny przebieg faz 
i krytycznych momentów. Spisanie kontraktu ma na celu zapobieganie niewła-
ściwym zachowaniom w KIS. Do zachowań tych należą m.in.: dominowanie nad 
innymi (dążenie do uzyskania władzy lub przewagi, próby kontrolowania lub 
manipulowania innymi), mówienie jeden przez drugiego, zamykanie się w sobie, 
odwracanie uwagi od tematu jako przejaw frustracji, spóźnianie się, uprzedze-
nia, negowanie innych, blokowanie (nadmierny upór, bezsensowne sprzeczanie 
się, powracanie do kwestii już rozwiązanych). Prawidłowo zawiązany kontrakt 
stanowi zaplecze bezpieczeństwa dla wszystkich członków grupy oraz dla prowa-
dzącego. Nie zabezpiecza jednak całkowicie przed pojawieniem się niekorzyst-
nych zjawisk i mechanizmów, co jest nieuniknione w każdej grupie. Powoduje, 
że jest się do czego odwołać w sytuacjach konfliktu czy zagrożenia. Z uwagi na 
specyfikę grupy KIS jedną z żelaznych zasad kontraktu jest zerowa tolerancja dla 
przemocy fizycznej i psychicznej oraz uczestniczenia w zajęciach pod wpływem 
alkoholu czy środków psychoaktywnych. Takie zachowania grożą wykluczeniem 
z uczestnictwa w zajęciach, a w stale powtarzających się przypadkach – wyłącze-
niem z grupy. 

W KIS odbywały się i nadal są kontynuowane zajęcia psychologiczne. Można 
podzielić je na dwie główne kategorie: zajęcia grupowe i spotkania indywidualne. 
Jednym z najważniejszych celów pracy grupowej było wyposażanie uczestników 
spotkań w narzędzia, które pozwoliłyby im sprawniej i odważniej funkcjonować 
w różnego typu sytuacjach społecznych oraz umożliwiły budowanie wzajemne-
go zaufania i systemu wsparcia. Spotkania indywidualne były ukierunkowane na 
diagnozę i rozwiązywanie konkretnych problemów życiowych członków KIS oraz 
na budowanie ich pozytywnej samooceny. 

Celem grupowych zajęć psychologicznych było wyposażenie uczestników KIS  
w wiedzę i umiejętności z zakresu asertywności, rozwiązywania konfliktów, budowa-
nia mostów komunikacyjnych poprzez uczenie wyrażania uczuć, umiejętnego kryty-
kowania, podejmowania decyzji i radzenia sobie ze stresem. W trakcie spotkań zwra-
cano szczególną uwagę na budowanie poczucia własnej wartości uczestników oraz 
na kształtowanie empatii – uczenie słuchania i reagowania na innych bez uprzedzeń 
i osądzania. Na podstawie codziennych doświadczeń opiekunów KIS, jak i własnych 
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obserwacji można sądzić, że niskie poczucie wartości jest „prawdziwą zmorą” więk-
szości uczestników. Brak wiary w siebie, poczucie, że jest się kimś gorszym, „człowie-
kiem drugiego, jeśli nie trzeciego, gatunku” – z uwagi na choroby, sytuację materialną, 
brak dobrego wykształcenia, negatywne doświadczenia życiowe – mają (lub miały) 
bardzo niekorzystne konsekwencje dla decyzji osobistych i zawodowych członków 
KIS. Człowiek o nieadekwatnym poczuciu własnej wartości nie będzie podejmował 
dobrze przemyślanych decyzji i sensownie zachowywał się w sytuacjach trudnych. 
Dlatego też w trakcie zajęć zwracano uwagę na budowanie szacunku do siebie i in-
nych oraz poczucia własnej godności jako fundamentu dla samooceny uczestników 
spotkań. Uczono umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów, 
które miały pomagać uczestnikom spotkań skutecznie opierać się naciskom środo-
wiskowym, co w sytuacji niektórych członków KIS miało niezwykle ważne znaczenie  
w sprawach opierania się namowom do spożywania alkoholu.

Cele zajęć psychoedukacyjnych i  spotkań indywidualnych przynajmniej 
w pewnym zakresie wydają się osiągnięte. Świadczą o tym wypowiedzi uczest-
ników dyskusji, o  której wcześniej wspominano. Ludzie w  trakcie rozmowy 
zachowywali się swobodnie, otwarcie dzielili się opiniami, odczuciami, co jest 
dowodem zbudowanego w  KIS zaufania. Oto niektóre wypowiedzi uczest-
ników dyskusji: „Zajęcia wciągały, były ciekawe. Czas leciał szybko” (Ma-
ria, 55 lat); „Poprzez zajęcia pokazano, jak w prosty sposób można wpłynąć 
na własną sytuację życiową”; „Dzięki doradztwu człowiek może dowiedzieć 
się, jak zachowywać się w  różnych sytuacjach” (Marzanna, 47 lat); „Spo-
tkania budują poczucie własnej wartości” (Jerzy, 53 lata); „Spotkania w KIS 
są czymś bardzo ważnym. Czuję się bardziej pewna siebie” (Maria, 55 lat); 
„Zrobiłam się bardziej otwarta. Zaczęłam sobie lepiej radzić z  przyjmowa-
niem leków” (Beata, 45 lat); „Nie mogę się doczekać spotkań. Czasami nie 
mogę w nocy spać” (Zdzisław, 61 lat); „W KIS jest atmosfera rodzinna, moż-
na porozmawiać w  taki sposób, jak nawet nie porozmawia się z  członka-
mi własnej rodziny” (Mirosław, 53 lata); „System porad, który funkcjonuje  
w KIS, jest korzystny i budujący. Porady prawne, lekarskie – to wszystko kosztuje,  
a członkowie KIS nie są zamożni. Funkcjonuje w KIS system wsparcia. Ludzie 
mają bardzo niewiele, ale potrafią się tym podzielić” (grupa KIS).

„Są osoby, które nie wyobrażają sobie tygodnia bez zajęć w KIS. W grupie pa-
nuje atmosfera życzliwości i  wzajemnej pomocy. Sprawiło to, że ludzie bardzo 
szybko przełamali lody. Problem czy choroba, która budziła niegdyś lęk przed 
innością, okazała się podobieństwem, które zaprocentowało przy nawiązaniu 
kontaktu, a  w  kolejnym etapie zaowocowało wzmocnieniem relacji pomiędzy 
członkami KIS. Dziś ludzie dostrzegają sens istnienia KIS. Są też tacy, dla których 
koleżanki i koledzy z KIS stali się powiernikami i doradcami, których nie mieli 
w swoim życiu” (Małgorzata, pracownik socjalny, opiekun KIS).
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Integracja, świętowanie i codzienność w KIS
Elementem integrującym i  bardzo miłym obyczajem w  KIS jest świętowanie 

urodzin każdego z  uczestników. Kształtuje to poczucie więzi i  buduje poczucie 
własnej wartości członków KIS poprzez uświadamianie każdemu jubilatowi jego 
wyjątkowości: „Świętować urodziny, o których czasem własna rodzina zapomina-
ła, to było jakieś dziwne. Na początku każdy trzymał dystans. Ale z czasem stało 
się to tradycją. Wszyscy czekamy na te chwile” (grupa KIS). Innym czynnikiem 
jednoczącym członków klubu integracji społecznej są codzienne, zwyczajne czyn-
ności: „W KIS kwitnie wymiana kulinarna. Poza tym wspólnie dbamy o porządek 
i estetykę miejsca spotkań” (Jerzy, 56 lat). „Uczestnicy KIS chętnie niosą wzajemną 
pomoc. Choć sami często są osobami ubogimi, posiadają najcenniejszy skarb, któ-
rym jest gorące serce. Panie bardzo chętnie przekazują koleżankom odzież, której 
już nie potrzebują, a która może przydać się innym. Podwożą się, naprawiają sobie 
nawzajem drobne rzeczy. Aby stworzyć atmosferę domową, przynoszą z własnych 
zasobów rzeczy, które sprawiają, że miejsce to staje się bardziej przyjazne. Na zaję-
ciach zrobiliśmy różne ozdoby, począwszy od kwiatów, a kończąc na wieszakach 
na odzież. Już planujemy odrestaurowanie szafy oraz pomalowanie pojemników 
na kawę i herbatę metodą decoupage. Pan Zdzisław jest naszą Złotą Rączką. Dzię-
ki jego życzliwości i zdolnościom meble, wieszaki i  lusterka mają swoje miejsce” 
(Małgorzata, pracownik socjalny, opiekun KIS). Innym sposobem na budowanie 
więzi członków, jak i poszerzanie horyzontów poznawczych jest wspólne oglądanie 
filmów – np. W ciemności Agnieszki Holland. Grupa ochoczo zareagowała na film.

Niezwykłym wydarzeniem dla uczestników KIS był wyjazd integracyjny. „Od 
20 lat marzyłam, żeby pojechać nad morze. Nie spodziewałam się, że moje ma-
rzenie się spełni”; „Grupa była za siebie odpowiedzialna”; „Wspólnie podchodzili-
śmy do rozwiązywania problemów” (Grupa KIS). Na wyjeździe zostały zniesione 
wszelkie bariery wiekowe. „Wszyscy, bez względu na wiek, mówiliśmy do siebie 
po imieniu”. „Interesujące były wycieczki – wypłynięcie statkiem w morze, wej-
ście do muzeum minerałów i na latarnię. Niektórzy mieli lęk wysokości. Inni po-
magali, mobilizowali do pokonywania wewnętrznych barier”. „Karaoke –sytuacja 
ta pozwoliła na ujawnienie talentów”. „Po powrocie z wyjazdu wspólnie z prowa-
dzącymi oglądaliśmy zdjęcia, co dostarczyło dużo frajdy i jeszcze bardziej wszyst-
kich ze sobą scaliło” (Grupa KIS; Małgorzata, pracownik socjalny, opiekun KIS). 
Bardzo ciekawym, sprawdzającym grupę na wyjeździe doświadczeniem była in-
tegracja z inną grupą KIS. Nie jest to łatwa sytuacja. Niesie ryzyko podziałów na 
„my i oni”, „lepszych i gorszych”, co zwykle budzi rywalizację i prowokuje spory. 
Na wyjeździe nie doszło do takiej sytuacji – zbudowane w grupie więzy zaufania 
oraz zdobyta na zajęciach wiedza pozwoliły na większą otwartość w komunikacji 
między grupami, swobodny przepływ informacji zarówno przy realizacji zadań, 
jak i  w  innych okolicznościach. „Wspólne zadania pozwoliły czuć się rodziną” 



36 37

Klub integracji społecznej w oczach psychologów

36

(Jerzy, 53 lata). Jednym ze wspólnych zadań dla grup było stworzenie logo KIS. 
Nagrody przydzielono w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria – szybkość wy-
konania i wierność oryginałowi logo KIS. Druga kategoria – oryginalność wyko-
nania logo i nawiązanie do tematyki morskiej. Kategoria trzecia – nawiązanie do 
poczucia wspólnoty, jedności grupy KIS. Nie było przegranych i wygranych, jak 
w dobrze przeprowadzonych negocjacjach wygrali wszyscy. Każda grupa została 
zwycięzcą w odrębnej kategorii.

Pułapki, bariery, trudności
Rozmawiając z uczestnikami o obszarach wymagających poprawy lub zmiany 

w KIS, najczęściej można było napotkać zdanie: „Nie ma czego tu zmieniać ani 
krytykować, jest bardzo dobrze”. Uczestnikom zajęć jest trudno wskazać obszary, 
w których należałoby coś poprawić, co wpłynęłoby na rozwój ich klubu integracji 
społecznej. Problemem jest to, że w niektórych grupach nie ma lidera – osoby, 
która by chciała i potrafiła jednoczyć grupę, wytyczać cele i „zapalać” wszystkich 
do ich realizacji. To zadanie wciąż głównie spoczywa na opiekunach KIS. Niemało 
wyzwań stoi przed prowadzącymi zajęcia. Przy projektowaniu zajęć grupowych 
i indywidualnych spotkań w KIS ważne jest uwzględnienie kilku czynników, któ-
rych pominięcie może spowodować trudności, a nawet fiasko podejmowanych 
przedsięwzięć.

Pracując z grupami KIS, trzeba uważać, by nie wpaść w pułapkę tzw. prawa naj-
mniejszego wysiłku, czyli w sidła myślenia stereotypowego. Ludziom w dojrzałym 
wieku, schorowanym przypisuje się pewne cechy, takie jak: ograniczenie zdolności 
uczenia się, brak zainteresowań, sztywność poznawcza, trzymanie się schematów, 
koncentracja na własnych potrzebach. Praktyka zawodowa pokazała, że można w tym 
względzie się pomylić. Zamiast osób pasujących do „wytartego” wizerunku, w KIS 
można spotkać się z osobami inteligentnymi, z wyobraźnią, chłonnymi nowości, po-
siadającymi oryginalne zainteresowania. „Osoby, które na początku przedstawiały się 
jako osoby chore psychicznie, krytycznie nastawione do siebie, z niską samooceną, 
z czasem dały się poznać jako bardzo inteligentne, zorientowane w wielu dziedzinach, 
uczynne, życzliwe” (Maria, 55 lat). Pamiętam jedno z takich zaskakujących spotkań. 
Była to rozmowa indywidualna z dojrzałym, schorowanym mężczyzną, który oka-
zał się być hodowcą gołębi. Jego zdolność obserwacji życia tych ptaków, umiejętność 
opieki, oddanie sprawie, spokój i wzruszenie, z jakimi o gołębiach opowiadał, wpro-
wadziły w spotkanie element pasji, co powodowało, że można go było słuchać bardzo 
długo. Takie przykłady można by mnożyć.

Kolejnym problemem w KIS jest konieczność dostosowania języka wykładów oraz 
poziomu zajęć do możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczestników zajęć 
w taki sposób, by spotkania były zrozumiałe, przyjazne i pożyteczne dla wszystkich. 
Używanie naukowych zwrotów, trudnych wyrazów nie tylko może stanowić barierę 
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w rozumieniu przekazywanych treści, ale także może uderzać w samoocenę członków 
KIS. Dopasowanie języka i trudności zadań zaowocowało wzrostem wiary uczestni-
ków zajęć w siebie, a także ich większą satysfakcją wyniesioną z zajęć. „Moim zda-
niem uczestnicy KIS są ludźmi z niskim poczuciem własnej wartości, wobec czego 
bardzo istotne jest, by wyznaczać im zadania adekwatne do ich poziomu intelektu-
alnego, w których będą mogli się wykazać swoimi umiejętnościami, zdolnościami, 
wiedzą. Nie potrafią przejawiać inicjatywy i wykazywać się, gdyż nie wierzą w siebie. 
Jednak gdy stawia się grupę przed zadaniem dostosowanym do możliwości jej człon-
ków, okazuje się, że świetnie sobie radzi. Uczestnicy najlepiej czują się w zadaniach 
grupowych. Jeśli podejmują się wykonania zadania, dzielą się rolami tak, aby każdy 
w wykonywane działanie mógł włożyć swoją pracę. Nie ma lidera grupy” (Małgorza-
ta, pracownik socjalny, opiekun KIS). Zdarzało się, że przekazywana w trakcie spo-
tkań psychologicznych wiedza nie była zgodna z punktem widzenia przezentowanym 
przez niektórych uczestników zajęć. Akceptacja tego stanu rzeczy nie jest łatwa. Trud-
no bowiem zaakceptować, że ktoś wierzy, że „warto być agresywnym, bo agresor jest 
skuteczny”, że „nieodmawianie innym prowadzi zawsze do tego, że jest się cenionym 
i lubianym”, że „ludzie wykształceni są lepsi, mają nad nami przewagę”, że „nie warto 
pracować, bez sensu płacić jakiekolwiek podatki, państwo nas okrada”. Zmiana tego 
typu przekonań jest procesem, który wymaga czasu i wielu spotkań, czasami wejścia 
osoby w terapię psychologiczną. Przeszkodą jest to, że część osób w KIS ma problemy 
z otwarciem się. Opór przed wejściem w relację z psychologiem może wynikać z róż-
nych źródeł – wcześniejszych negatywnych doświadczeń, braku motywacji do zmiany 
swojej sytuacji życiowej, wyboru nałogu. Takim osobom jest najtrudniej pomagać. 
„Spotkania pomagają tym, którzy się otworzą i zaangażują” (Maria, 55 lat). Troską 
i nieraz gorzką pigułką do przełknięcia dla prowadzących KIS są nawracające proble-
my alkoholowe niektórych uczestników. Powroty tych osób do KIS, dają nadzieję, że 
może to będzie kiedyś powrót ostateczny. Najważniejsze, że chcą i mają dokąd wracać.

Podsumowując, członkowie klubu integracji społecznej potrzebują nadal ukie-
runkowania i wsparcia nie tylko w obrębie działalności KIS, ale również we wła-
snym życiu. Nierzadko są to osoby, które boją się zerwania z toksyczną przeszło-
ścią, stracenia świadczeń socjalnych i wejścia na rynek pracy. Jednocześnie są to 
ludzie, którzy podjęli wyzwanie, by zmienić siebie. Podjęli ryzyko otwarcia się, 
zaufania, włączenia się w lokalną społeczność. KIS jest dla nich szansą na zmianę 
życia na lepsze i zdaje swój egzamin.

Składam serdeczne podziękowania Małgorzacie Wysockiej – pracownikowi 
socjalnemu za pomoc przy zbieraniu materiałów do niniejszego opracowania.

Wszystkie imiona oraz wiek członków KIS zostały podane za zgodą wymie-
nionych w opracowaniu osób.

Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska,
psycholog w KIS
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VI. Konkretne kluby integracji społecznej, konkretne problemy, konkretne 
rozwiązania

W opracowaniu o charakterze know-how najważniejsze są studia nad 
konkretnymi przypadkami, jak to miało miejsce w poprzednim rozdziale. 
W tej części Czytelnik dowie się, z jakimi problemami spotykają się na co 

dzień pracownicy KIS i jak sobie z nimi radzą. Zachowaliśmy autentyczny rys 
wypowiedzi, by nie utraciły charakteru osobistej relacji.

– Redakcja

1. Własne miejsce na Ziemi – Klub Integracji Społecznej w Puszczykowie

To dla mnie drugi dom, często cieplejszy i milszy niż ten rzeczywisty.  
To tu spotkałam prawdziwych przyjaciół.

– Małgorzata

Nigdy nie myślałem, że spotka mnie tyle dobrego ze strony innych ludzi.
– Jan

Wstęp
Znalezienie zatrudnienia przez tzw. osoby zagrożone wykluczeniem społecz-

nym wydaje się bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe. Niejednokrotnie zmia-
nę sytuacji życiowej tych osób należy rozpocząć od niwelowania ich negatywnych 
postaw. Zwykle są to ludzie w dojrzałym wieku, a ich ogląd na świat jest już do-
kładnie ukształtowany. Jak zatem konstruktywnie im pomóc? Jak zmienić ich po-
stawę z biernej na aktywną? Jak zachęcić ich do działania, aby zamiast pobierać 
zasiłki z ośrodków pomocy społecznej, sami zaczęli zarabiać? Myślę, że uczestnic-
two w klubie integracji społecznej jest doskonałym początkiem takich zmian. Tutaj 
osoby te mają szansę pracować nad sobą pod okiem psychologa czy doradcy zawo-
dowego. Tutaj mogą też często skorzystać z porady pracownika socjalnego, który 
niejednokrotnie jest dla nich osobą pierwszego kontaktu. Działania proponowane 
przez KIS obejmują zarówno reintegrację społeczną (np. kurs umiejętności społecz-
nych, indywidualne doradztwo psychologiczne), jak i zawodową (np. kurs aktyw-
nego poszukiwania pracy, indywidualne doradztwo zawodowe).

Klub integracji społecznej
Klub integracji społecznej to miejsce spotkań mieszkańców Puszczykowa, pod-

opiecznych tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otwarty od po-
niedziałku do piątku. Otwarty – to dobre słowo. Ideą tego miejsca jest umożliwienie 
spotkań jego uczestników także poza godzinami zaplanowanych w harmonogramie 
działań. To tu można przyjść na kawę i ciastko, poczytać w spokoju bieżącą prasę 
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oraz pogrążyć się w otchłani książkowych opowieści. To tu często wylewają się łzy, 
ujawnia się złość, a także promienieje uśmiech i odczuwalna jest radość. To nie jest 
zwykłe miejsce – dla wielu to azyl, miejsce ucieczki od największych problemów, 
utrapień życia codziennego, jedyne ciepłe miejsce, gdzie można ogrzać nie tylko 
zziębnięte ciało, ale także i duszę. To dla wielu drugi dom, wypełniony przyjaciółmi 
gotowymi pomóc nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Nikt przecież nie zrozumie 
ich lepiej niż oni sami siebie nawzajem. Klubowicze stworzyli niesamowitą grupę 
wsparcia, gdzie „mój problem” staje się „naszym problemem”. I wspólnie starają się 
dać radę, kiedy wydaje się, że ciągle idą pod górkę, a toczony przez nich kamień 
wciąż spada i spada, przytłaczając ich prawie do cna.

Kim Oni właściwie są?
Łączą ich wspólne mianowniki, takie jak: wiek, miejsce zamieszkania, niepeł-

nosprawność, wykluczenie społeczne, sytuacje rodzinne.
Poznanie tak wielu różnych osobowości zajęło mi sporo czasu. Łatwo przypiąć 

uczestnikom etykietę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z marginesu 
życia społecznego, nieradzących sobie w życiu codziennym – i na tym skończyć. 
W rzeczywistości to grupa osób o bogatych osobowościach, którym kiedyś nie 
do końca udało się wyjść z różnego rodzaju osobistych, życiowych zawirowań. To 
zadziwiające, jak różne historie życiowe przedstawiają uczestnicy KIS i z jakimi 
problemami wciąż się borykają. Jestem dla nich pełna podziwu za to, że potrafili 
dojść do miejsca swojego życia, w którym są teraz. Zmiany, które w nich zaszły, są 
wyraźnie widoczne. Są to zmiany mentalne, społeczne, a także fizyczne.

Uczestnictwo w  KIS u  wielu osób spowodowało wiele znaczących zmian. 
I chyba nikt nie spodziewał się aż takich osiągnięć. Bo niełatwo uwierzyć, że w lu-
dziach prawie w  nic już nie wierzących, zatroskanych, „zdeptanych” (jak sami 
o  sobie mówili), zrodziły się nowe osobowości. Dzięki klubowi integracji spo-
łecznej ludzie ci przede wszystkim poznali swoją wartość, na nowo odnaleźli sens 
aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym, a na ich twarzach częściej widać 
uśmiech niż zatroskanie. Również tempo zachodzących zmian było niesłychanie 
szybkie. Wystarczyło kilka miesięcy, aby móc zauważyć zmiany. I co najważniej-
sze, zmiany te widzą nie tylko osoby z zewnątrz, ale sami uczestnicy.

Otoczenie
W życie KIS włączyć się mogą także osoby z otoczenia uczestników. To rodziny, są-

siedzi, przyjaciele. W ramach naszego KIS są to przede wszystkim członkowie rodzin 
– dzieci, wnuki. Możliwość „zabrania” ze sobą do KIS bliskich była z początku bardzo 
pomocna dla samych uczestników. Czuli się wtedy bezpieczniej, pewniej. Otwartość 
na krewnych klubowiczów jest bardzo ważna. Kilkoro z nich pewnie zrezygnowałoby 
z KIS, gdyby nie mogło przyprowadzać ze sobą swoich bliskich. Pani Małgosia nie-
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mal na każde zajęcia przychodziła z wnuczką, nie tylko dlatego, żeby było jej raźniej, 
ale przede wszystkim dlatego, że dziewczynka nie miałaby w tym czasie opieki, któ-
rej podjęła się nad nią babcia. Grupa zaakceptowała tę sytuację i po krótkim czasie 
dziewczynka czuła się w KIS bardzo swobodnie. Były też sytuacje, w których osoby 
z otoczenia uczestników KIS korzystały ze wsparcia ekspertów, np. psychologa czy 
prawnika. Ogólna dostępność KIS, nietworzenie z tego miejsca swoistego getta, po-
zwoliła na szybsze zbudowanie sieci wzajemnego zaufania. Praca z uczestnikami nie 
byłaby tak owocna, gdyby nie możliwość wspierania nie tylko samych jednostek, ale 
także ich krewnych. Jednym z elementów pracy socjalnej jest właśnie praca nie tylko 
z samą jednostką, ale również z jej otoczeniem. Przecież człowiek jest tylko częścią 
systemu, np. rodzinnego. Działania ukierunkowane na jednostkę i  jej otoczenie są 
bardziej efektywne.

Jak tutaj trafili?
Rekrutację do klubu integracji społecznej przeprowadził Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Puszczykowie na podstawie skierowania w ramach kontraktu socjal-
nego. Odbyło się kilka spotkań, w których uczestniczył kierownik MOPS oraz jego 
pracownicy. W czasie tych spotkań omawiano m.in. rolę, jaką w środowisku lokal-
nym ma pełnić KIS oraz jakie korzyści może przynieść potencjalnym uczestnikom 
przystąpienie do klubu integracji społecznej. Tutejsi pracownicy socjalni doskonale 
znają swoich podopiecznych i z głębokim przekonaniem o przydatności KIS zachęcili 
piętnaście osób do uczestnictwa w projekcie. Początkowo nie było to łatwe. Osoby, 
które wkrótce miały przynależeć do „jakiegoś klubu”, czuły się zaniepokojone nową 
sytuacją, były nieufne. Nigdy wcześniej nikt nie proponował im takiej formy spędza-
nia czasu. Nie byli przyzwyczajeni do systematyczności, obowiązków. Uczestnictwo 
w  KIS kojarzyło im się przede wszystkim ze szkołą. Uwidaczniały się typowe lęki 
związane z tworzeniem nowych grup społecznych.

„To mówi Pani, że mamy chodzić na zajęcia, spotykać się z psychologiem i tak da-
lej. A co my będziemy z tego właściwie mieli?” (Piotr). „Ja słyszałem o takich klubach, 
a potem człowiekowi zasiłek odbiorą i radź sobie sam” (Andrzej). „Co to w ogóle jest –  
ktoś na pewno ma w tym interes. Nie wierzę, żebyśmy mogli dostać coś za darmo” 
(Wojciech).

Jak sobie poradziliśmy? Na dwa sposoby. Bardzo pomocna okazała się zwykła, 
szczera rozmowa. Przedstawiono uczestnikom warunki przystąpienia do klubu in-
tegracji społecznej, program zajęć na najbliższe miesiące, by „jakiś tam klub” stał się 
ich klubem. Podpisano z nimi kontrakt socjalny, czyli umowę, w której uczestnicy 
zobowiązali się do podjęcia starań poprawy swojej sytuacji życiowej. Dzięki temu 
dla uczestników stało się jasne, jakie oczekiwania każdy z nich musi spełnić, do 
czego się zobowiązuje. Aby dodatkowo wzmocnić chęć uczestnictwa w zajęciach, 
obiecano nagrodę za systematyczne uczęszczanie do KIS. Nagroda ta miała postać 



4242

Kluby integracji społecznej w praktyce

dodatkowego zasiłku wypłaconego na koniec roku. Zastosowano tu wzmocnienie 
pozytywne – nie straszono uczestników utratą dotychczasowych zasiłków.

Obawy przed zmianą
Trenerzy oraz animatorzy zajęć indywidualnych oraz grupowych, tworząc 

programy reintegracji społecznej i zawodowej, przygotować się musieli do ko-
nieczności modyfikacji swoich planów. Uczestnicy klubu integracji społecznej 
na każdym etapie pracy chcieli być informowani, dlaczego właśnie taka wie-
dzy czy umiejętność będzie im potrzebna w życiu codziennym. Pytali, dla-
czego warto podejmować aktywność społeczną lub zawodową. Kluczową rolę 
w organizacji zajęć grupowych odegrało doświadczenie życiowe uczestników 
KIS. Klubowicze w trakcie zajęć bardzo chcieli dzielić się swoimi doświadcze-
niami i przemyśleniami. Główną rolą trenerów/animatorów było umiejętne 
wykorzystanie tych elementów w celu rozwijania umiejętności uczestników 
zajęć. Prowadzący musieli zrezygnować z roli wykładowcy, czyli osoby, która 
wszystko wie lepiej i której należy słuchać, na rzecz doradcy – osoby, która 
wskazuje drogę.

Zajęcia, których celem było rozwijanie umiejętności społecznych i  zawodo-
wych, trzeba było zacząć od zniwelowania ukształtowanych w uczestnikach KIS 
negatywnych, biernych nawyków i postaw, które niekorzystnie wpływają na sytu-
ację życiową i wytłumaczenia nowych strategii działania. Dopiero po tym moż-
na było przystąpić do treningu umiejętności. Często u klubowiczów pojawiał się 
opór przed czymś dla nich nowym (np. obsługa komputera). Niektórzy uczest-
nicy przejawiali całkowite wycofanie oraz brak wiary w możliwość zmiany swo-
jej sytuacji. Podkreślali, że wielokrotnie zawiedli się na osobach, które powinny 
im pomóc (pracownicy instytucji państwowych). Trener musiał zainteresować te 
osoby korzyściami płynącymi z nabycia nowych umiejętności.

Trenerzy mieli również do czynienia z  osobami, które decydując się na 
uczestnictwo w KIS, miały świadomość, że w najbliższej przyszłości może do-
konać się w ich życiu zmiana. Psycholodzy diagnozowali osobowości uczest-
ników i motywowali do dalszej pracy, a doradcy zawodowi starali się doradzać 
w kwestiach dalszego zaangażowania w zajęcia i działania KIS.

Krzysztof Błaszyk,
doradca zawodowy w KIS

Pierwsze spotkanie
Otwarcie KIS było bardzo uroczyste, przybyło wielu znamienitych gości. Wstę-

gę przecinali m.in. sami uczestnicy KIS. Każdy z nich otrzymał kawałek wstęgi po 
jej przecięciu. Uważam, że tego dnia do wielu z nich dotarła myśl, że tak napraw-
dę dostają oni jakąś część Fundacji, o którą dbać będą sami i to od nich samych, 
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nie od innych, zależeć będzie powodzenie tego miejsca. To ich kawałek Ziemi, 
której uprawy się podejmują. Sami muszą dobrze gospodarować, by osiągnąć wy-
znaczone cele.

Sama uroczystość otwarcia KIS jest bardzo ważna i wydaje mi się, że nie należy 
jej nigdy pomijać. Obecność gości, przecięcie wstęgi, słodkie przekąski tworzą 
atmosferę prawdziwego święta, którego przyszli uczestnicy klubu integracji spo-
łecznej są integralną częścią. Dla wielu z nich był to dzień bardzo emocjonujący, 
do którego starannie się przygotowywali.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie w mniejszej grupie, podczas którego 
ustalono ramowe zasady funkcjonowania KIS, pozwalające wszystkim, zarówno 
uczestnikom, jak i  wykładowcom oraz mnie – pracownikowi socjalnemu – na 
zdrowe, w  miarę możliwości bezkonfliktowe funkcjonowanie w  nowej grupie 
społecznej. Stworzono tak zwany kontrakt grupowy.

Stworzenie takiego kontraktu na samym początku, zanim zaczęły się jakiekol-
wiek działania, było nad wyraz potrzebne i spełniło swoją rolę. Można się do nie-
go odwołać za każdym razem, gdy pojawiają się jakieś nieporozumienia. Jeden 
z punktów, zaproponowany zresztą przez uczestnika KIS, brzmi: „Nie spóźnia-
my się na zajęcia”. Punkt ten jest bardzo restrykcyjnie przestrzegany przez grupę. 
Inny punkt, zgłoszony również przez uczestnika, głosi: „Zakaz korzystania z KIS 
osób pod wpływem alkoholu”. Dla klubowiczów jest ważne, że sami też wnoszą 
wkład w tworzenie miejsca, ustalanie zasad w nim panujących, w którym przez 
kilka miesięcy będą funkcjonować.

KIS jako grupa
Według teorii psychologii społecznej grupą społeczną nazwać można grupę 

osób, w której członkowie współdziałają ze sobą oraz współzależą od siebie, jeśli 
chodzi o zaspokajanie potrzeb i osiąganie celów, muszą na sobie polegać. W tym 
aspekcie uczestnicy KIS na pewno stworzyli grupę.

KIS jako grupa przeszła przez cały proces grupowy. Zachodziła zarówno integra-
cja, jak i dezintegracja grupy. Integracja przejawiała się u wielu osób otwartością na 
grupę, zabieganiu o obronę swoich wartości, swojej pozycji w grupie. Wiele osób na 
nowo poznało siebie dzięki grupie, dostrzegło swoje wady i zalety, zaczęło się roz-
wijać. W kontekście grupy klubowicze uczyli się dążenia do współpracy. Zawiązały 
się prawdziwe przyjaźnie. Przynależność do grupy dała uczestnikom KIS poczucie 
bezpieczeństwa, satysfakcji, spokoju, posiadania własnego miejsca na ziemi.

KIS jako grupa – początki
Na pierwszych spotkaniach KIS uczestnicy poznawali otoczenie i osoby, z którymi 

będą współpracować. Większość osób reprezentowała pozytywne nastawienie. Klu-
bowicze poznawali też normy i  strukturę grupy. Wszyscy znali już zasady zawarte 
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w kontrakcie grupowym, jednak na początku pojawiało się kilka problemów, które za 
pomocą tego narzędzia trzeba było rozwiązywać. Bardzo szybko wyłoniła się grupa 
osób, które zawsze uczestniczyły w zajęciach. Było też kilkoro uczestników, którzy 
potrzebowali dodatkowego wzmocnienia, aby przyjść do KIS – np. telefonicznego 
przypomnienia. Do tych, którzy danego dnia nie pojawili się na zajęciach, dzwoniłam 
przeważnie sama, często słysząc wymówki typu: „Wie pani, dzisiaj to tak mnie głowa 
bolała jak nigdy”. Zapraszałam wtedy na kolejne zajęcia, dając do zrozumienia, iż bo-
ląca głowa nie jest wystarczającym powodem, by pominąć spotkanie w KIS. Bardzo 
szybko zresztą osoby systematycznie uczęszczające na zajęcia zaczęły się buntować. 
Grupa sama zaproponowała, że skoro moje telefony niewiele dają, to oni sami za-
dzwonią do osób, które regularnie opuszczają zajęcia. W kilku przypadkach telefony 
te przyniosły oczekiwany skutek. Uczestnicy, którzy nie przychodzili na zajęcia, po-
czuli, że na ich obecności zależy nie tylko mnie, ale i reszcie grupy.

Analiza przypadku
Pierwszym problemem, z którym zetknęli się wykładowcy oraz organizato-

rzy klubu integracji społecznej była niska frekwencja na zajęciach. Po otwar-
ciu KIS jego uczestnicy chętnie angażowali się we wszelkie formy podejmo-
wanych tu działań, jednak „efekt świeżości” stopniowo malał i zauważono, że 
na zajęciach merytorycznych uczestniczy połowa grupy (osiem osób). Zdia-
gnozowano również, że niska frekwencja jest wynikiem słabego przepływu 
informacji między uczestnikami, wykładowcami a kierownictwem KIS.

Reakcją na niską frekwencję było zorganizowanie spotkania kierownictwa klu-
bu integracji społecznej z wszystkimi osobami prowadzącymi zajęcia, zarówno 
merytoryczne, jak i praktyczne (psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjal-
ny, animator zajęć integracyjnych). Na zebraniu postanowiono, że wykładowcy 
powinni w większym stopniu zwracać uwagę na potrzeby grupy, a stworzony na 
początku szczegółowy program zajęć traktować elastycznie i dopasowywać go do 
potrzeb grupy (np. psycholog prowadzący grupę wsparcia powinien reagować 
natychmiast na bieżące problemy uczestników zajęć). Dodatkowo postanowiono, 
że nie można stosować przymusu, tylko zachęcać do uczestnictwa w zajęciach. 
Uznano również, że po zakończeniu każdego bloku zajęć należy skonsultować 
z grupą plany następnych warsztatów. Wprowadzona została także zasada, że kie-
rownictwo KIS oraz wykładowcy spotykać się będą raz w miesiącu w celu omó-
wienia kwestii programowych oraz bieżących problemów.

W  efekcie uelastycznione zostały programy zajęć, a  przede wszystkim 
wprowadzono większą liczbę zajęć praktycznych, np. komputerowych, zawo-
dowych.

Krzysztof Błaszyk,
doradca zawodowy w KIS
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Konfrontacja i konflikt. Problemy
Nie można było zakładać, że ich nie będzie. Jednak nie ma takich problemów, któ-

rych nie można by było rozwiązać. Były te najdrobniejsze, wydawałoby się – zupełnie 
nieistotne, rozwiązywane od razu, a także te, których rozstrzygnięcie wymagało wielu 
spotkań i rozmów. Do dezintegracji grupy dochodziło przede wszystkim wtedy, gdy 
między sposobem wykonywania zadania grupowego a psychospołecznymi potrzeba-
mi uczestników pojawiały się sprzeczności. Spięcia, konflikty zużywały ogromną ilość 
energii. Kiedy brakowało w grupie możliwości swobodnego wypowiadania swoich 
potrzeb, uczestnicy odczuwali stres. Gdy nie został on w porę rozładowany, rodziły 
się negatywne emocje, takie jak gniew i złość, które wpływają destruktywnie na całą 
grupę. Te z kolei rodziły frustrację. Jeśli ta nie została zauważona przez lidera grupy, 
pojawiały się tak zwane wentyle. Członkowie grupy zaczęli uciekać od grupy, nie czuli 
się z nią już tak bardzo związani.

Po kilku miesiącach funkcjonowania KIS uczestnicy nabrali pewności siebie. 
Rozpoczęły się eksperymenty nad swoim zachowaniem, bezpośredniość, chęć 
wybicia się. Uczestnicy coraz częściej reagowali na siebie krytycznie, złośliwie, 
a nawet wrogo. Rozpoczęły się próby poszukiwania swojego miejsca w strukturze 
społecznej i  swojej roli w wykonywaniu zadania grupowego. Pojawiły się kliki, 
podgrupy. Uczestnicy zaczęli pokazywać prawdziwe uczucia wobec siebie. Nasta-
ła niezgoda między osobistymi orientacjami uczestników a wymaganiami zwią-
zanymi z podejmowanymi działaniami.

Większość konfliktów, które pojawiały się w grupie, wiązała się z przychodzeniem 
osób znajdujących się pod wpływem alkoholu na zajęcia. Grupa takiego zachowa-
nia nie akceptowała. Wielokrotnie dochodziło do ostrej wymiany zdań. Kadra KIS 
zaproponowała spotkanie ze specjalistą do spraw uzależnień. Kilka takich spotkań 
pomogło uczestnikom zrozumieć istotę problemu. Z czasem grupa zaczęła sama so-
bie radzić z pojawiającymi się konfliktami. Wyłonił się lider, który niemal całkowicie 
przejął rolę mediatora w sytuacjach problemowych. Występowały także konflikty na 
linii uczestnicy KIS – kadra. Były to przeważnie konflikty z pozoru nieistotne – na 
przykład uczestnikom przestały smakować ciastka, którymi byli częstowani na zaję-
ciach. Wystarczyłoby przecież porozmawiać o kupnie innych ciastek. Jednak za tym 
problemem kryło się wiele innych. Tak naprawdę uczestnicy oczekiwali większego za-
interesowania, a ciastka były tylko pretekstem. Sprawę rozwiązano poprzez rozmowę 
i wyjaśnienie, czego uczestnicy i kadra wzajemnie od siebie oczekują.

Analiza przypadku
W marcu 2012 roku zorganizowana została wizyta studyjna dla uczestników 

klubu integracji społecznej. Celem wyjazdu było zapoznanie się z tematyką eko-
nomii społecznej oraz integracja grupy. W trakcie wizyty zaobserwowano nad-
używanie alkoholu przez kilka osób. W rezultacie wyjazd został skrócony.
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Po powrocie zorganizowano spotkanie uczestników KIS z wykładowcami. 
Omówiono problem oraz uzasadniono decyzję o  wcześniejszym powrocie. 
Uczestnicy przeprosili za swoje zachowanie i wspólnie zaproponowali stworze-
nie pisemnego regulaminu wyjazdów. Klubowicze doszli do wniosku, że jedna 
sytuacja problemowa nie może mieć wpływu na dalsze funkcjonowanie grupy 
i zaprzepaścić jej dotychczasowych osiągnięć. Dodatkowo uznano, że każdy po-
winien być odpowiedzialny za zachowanie grupy i  alarmować wykładowców 
o problemach.

Grupa, podejmując próbę rozwiązania problemu, udowodniła, że uczestnic-
two w KIS jest dla niej ważne. W trakcie kolejnego wyjazdu uczestnicy prze-
strzegali wprowadzone przez siebie zasady i pilnowali siebie nawzajem.

Krzysztof Błaszyk,
doradca zawodowy w KIS

Konsensus, współpraca i kompromis
Po czasie konfliktów znów zaświeciło słońce. Powróciła atmosfera szacunku, 

akceptacji, przynależności do grupy. Uczestnicy zaczęli prowadzić ze sobą otwar-
tą komunikację, ukierunkowaną na bieżące rozwiązywanie problemów. Grupa na 
nowo stała się atrakcyjna dla klubowiczów. Uczestnicy powtórnie stali się dla sie-
bie oparciem.

Integracja
W  tak sprzyjającej atmosferze nietrudno było także o  integrację osobistych 

potrzeb z wymaganiami stawianymi przez zadania grupowe. Energia grupy zuży-
wana była niemal wyłącznie na wykonanie zadania. Klubowicze stali się gotowi 
na wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Uczestnicy przyjęli różne role – każdy 
bardzo dobrze znał swoje miejsce w grupie, co prowadziło do stabilizacji i rów-
nowagi. Zapomniane zostały wszystkie krzywdy. Klubowicze zaczęli pozytywnie 
spoglądać w przyszłość. I wszystko pewnie przebiegałoby bez większych zakłó-
ceń, jednak po roku funkcjonowania w piętnastoosobowej grupie KIS pojawiła 
się druga grupa. I tu niemal od razu pojawił się konflikt. „Stara” grupa przejawiała 
duże problemy z akceptacją nowych uczestników. Krótko po przybyciu nowych 
uczestników zorganizowano wyjazd na wizytę studyjną. Nie można ukrywać, że 
druga grupa składała się z osób z dużo poważniejszymi problemami niż pierwsza 
i konfrontowanie całej trzydziestki na wyjeździe nie było zbyt dobrym rozwiąza-
niem. Po powrocie konieczne było spotkanie wszystkich uczestników z psycho-
logami. Na szczęście konflikt udało się złagodzić i grupa spokojnie powróciła do 
codziennego funkcjonowania w KIS. Nawiązały się nawet przyjaźnie pomiędzy 
uczestnikami „starej” grupy i „nowej”. Cały proces grupowy odbywał się ponow-
nie – przez orientację, konflikt, po kompromis i integrację.



46 47

Konkretne kluby integracji społecznej, konkretne problemy, konkretne rozwiązania

46

Uroczystości
Dla zjednoczenia, zbliżenia uczestników KIS zaproponowano wspólne obcho-

dzenie urodzin każdego z uczestników. Jest to bardzo ważny element życia klubu 
integracji społecznej. W dniu swoich urodzin każda osoba czuje się wyjątkowo, 
a obchodzenie ich w grupie przyjaciół jest dla uczestników bardzo miłe. W klu-
bie integracji społecznej odbywają się również spotkania wigilijne. Dzielenie się 
opłatkiem, kolędowanie i wspólne spędzanie czasu w tym wyjątkowym świątecz-
nym okresie zacieśnia więzi między uczestnikami.

Kursy zawodowe
Jedną z  przyczyn długotrwałego pozostawania bez zatrudnienia jest często 

brak kwalifikacji zawodowych. Większość uczestników KIS posiada wykształce-
nie zawodowe, jednak wyuczone zawody już dawno stały się nieatrakcyjne na 
rynku pracy. Stąd pomysł na uczestnictwo grupy w kursach zawodowych. Po wie-
lu rozmowach grupa zdecydowała, że chce uczestniczyć w  kursie obsługi kasy 
fiskalnej oraz kursie florystycznym. Oba szkolenia cieszyły się bardzo dużym za-
interesowaniem. „Taki kurs jest dla mnie ogromną szansą na rozwój. Nigdy sama 
nie podjęłabym się uczestnictwa w tego rodzaju kursie. Być może uda mi się zdo-
być pracę. Nie musiałabym już wtedy korzystać z pomocy MOPS – to takie upo-
karzające” (Małgorzata).

W  kursie florystycznym uczestniczyły przede wszystkim panie. Zajęcia 
były dla nich połączeniem rzetelnej nauki z  przyjemnością. Uczestnicy KIS 
poznali tajniki tworzenia kompozycji kwiatowych oraz wykorzystywania ma-
teriałów dekoracyjnych.

Trudna rola trenera zawodowego
Już podczas pierwszych zajęć zawodowych z florystyki w klubie integracji 

społecznej uświadomiłam sobie, że jest to przedsięwzięcie nietypowe. Zde-
rzyłam się z wieloma problemami, takimi jak: brak wiary w siebie, niechęć, 
bierność, niska frekwencja.

Pomocą okazała się charakterystyka grupy dokonana przez pracowników 
socjalnych i  psychologów. Zrozumiałam, że brak szacunku do wykładowcy 
jest kompensatą doświadczeń życiowych uczestników.

Zaproponowałam grupie bardzo różnorodne zajęcia – decoupage, flo-
rystyka, rękodzieło artystyczne. Aby możliwie najbardziej zainteresować 
i zachęcić grupę do uczestnictwa w zajęciach, zastosowałam kilka rozwią-
zań, które, jak się później okazało, przyniosły oczekiwane efekty. Przede 
wszystkim premiowałam wszystkie, nawet najmniejsze sukcesy, co zachę-
cało uczestników zajęć do podejmowania kolejnych działań. Ośmielałam do 
wypowiadania własnego zadowolenia, by grupa wzajemnie doceniała swoją 



4848

Kluby integracji społecznej w praktyce

pracę. Początkowy dystans, który przejawiali mężczyźni, z czasem zniknął 
i zaczęli oni aktywnie uczestniczyć w warsztatach. Dzięki ich zaangażowaniu 
mogłam aranżować prace, do których potrzebna była siła ich rąk. W efek-
cie powstawały kompozycje, w których wykonanie włączyła się cała grupa. 
Z  każdymi kolejnymi zajęciami wzrastało zaangażowanie grupy, zmieniła 
się atmosfera panująca podczas warsztatów i stosunek do wykładowcy.

Prowadząc zajęcia zawodowe w klubie integracji społecznej, zauważyłam, 
że efektywnie działa stymulowanie osób zdolnych manualnie (ok. 50% uczest-
ników KIS) do zachęcania pozostałych do podejmowania starań. Bardzo waż-
ne okazało się również proponowanie na kilku pierwszych spotkaniach takich 
prac, których wykonanie zajmuje niewiele czasu, a rezultaty są spektakularne. 
Widząc satysfakcjonujące efekty, grupa chętniej podejmowała się kolejnych 
działań. Także zachęta i mobilizacja ze strony prowadzącego zajęcia są nie-
zbędne. A wszystko to gwarantuje sukces prowadzonych warsztatów.

Dominika Czyż,
trener zawodowy w KIS

Kurs obsługi kasy fiskalnej traktować można było mniej hobbistycznie, jednak 
stanowił dla uczestników możliwość zdobycia podstawowych kwalifikacji. „To 
bardzo pożyteczny kurs, myślę o aplikowaniu do pracy w sklepie” (Andrzej).

Ważnym elementem organizacji kursów zawodowych w tym przypadku była 
możliwość przeprowadzenia ich w takich grupach, w jakich osoby pracowały już 
wcześniej na innych zajęciach. Myślę, że kierowanie uczestników KIS pojedynczo 
na kursy byłoby mniej efektywne.

Indywidualne porady specjalistów
To element życia KIS, z którego wszyscy byli zadowoleni. Każda osoba przy-

najmniej raz skorzystała z porad psychologa, doradcy zawodowego, lekarza czy 
prawnika. Spotkania odbywały się po uprzednim umówieniu ze specjalistą. Czas 
spotkania uzgadniany był indywidualnie, często „na gorąco” – w przypadku na-
głej potrzeby. Pamiętam, jak jedna z uczestniczek zadzwoniła zapłakana, prosząc 
o spotkanie z prawnikiem, ponieważ odłączono jej prąd w domu. Prawnik przy-
był możliwie szybko i  po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury, udało się 
pomóc kobiecie.

Rola pracownika socjalnego
Jak już wspomniałam we wstępie, pracownik socjalny jest dla uczestników KIS 

osobą pierwszego kontaktu. To on wie pierwszy, co się dzieje w klubie integracji spo-
łecznej. To do niego uczestnicy przychodzą, kiedy dzieją się sprawy ważne – zarówno 
te dobre, jak i te złe. Nie jest to funkcja łatwa, wymaga niejednokrotnie stoickiego spo-



48 49

Konkretne kluby integracji społecznej, konkretne problemy, konkretne rozwiązania

48

koju, wyważenia, umiejętności rozwiązywania konfliktów, dystansu i poczucia hu-
moru. Pracownik socjalny wciela się często w różne role – najczęściej w takie role za-
wodowe jak: planista, badacz, administrator, konsultant, superwizor, nauczyciel, kie-
rownik, adwokat, arbiter, pośrednik, zarządzający przypadkiem, mediator, negocja-
tor, terapeuta, osoba kierująca, doradca. Pracownik socjalny w KIS musi dostosować 
swoją pracę z grupą do etapu jej rozwoju. Na etapie tworzenia się grupy pracownik 
socjalny powinien być osobą bardzo wspomagającą, aby uczestnicy nabrali pewności 
siebie, poczuli się w nowym miejscu bezpiecznie i komfortowo. Na etapie umacniania 
norm oraz struktury grupy pracownik socjalny może podjąć różne działania, jak np.: 
określenie właściwych pozycji w strukturze grupy każdego z jej członków, podtrzy-
mywanie własnej odrębności członków grupy, korygowanie zachowań sprzecznych 
z  uzgodnionymi wcześniej zasadami, intensyfikowanie współdziałania w  obrębie 
grupy, prowadzące do wspólnych sukcesów. W tej fazie współpraca pracownika so-
cjalnego z grupą opiera się głównie na komunikacji: stosowaniu informacji zwrot-
nych, dzieleniu się odczuciami dotyczącymi wspólnie realizowanych spraw. Ważnym 
elementem jest także zorientowanie grupy na problem, który ma zostać rozwiązany. 
Kiedy dochodzi już do etapu, w którym grupa sama realizuje swoje cele, pracownik 
socjalny może pozostać z boku i powoli wycofywać się z roli osoby wspomagającej. 
W tej fazie widać już wyraźnie, kto przyjął rolę lidera grupy. I właściwie to on staje się 
dla reszty członków grupy osobą najważniejszą.

Stałym elementem służącym korygowaniu działań grupowych jest ocenianie 
wyników działalności grupy. Jest ono istotne dla grupy w chwili osiągania przez 
nią zakładanych rezultatów albo gdy konieczne jest zakończenie działań grupo-
wych. Ocenę taką należy przeprowadzać nie tylko w formie ustnej, ale również na 
piśmie, wykorzystując ankiety i kwestionariusze tworzone specjalnie w tym celu. 
Ocena powinna uwzględniać różnorodne aspekty funkcjonowania grupy, a tak-
że, ważne dla realizacji celu grupowego, braki i efekty. Zakres oraz wyniki oceny 
winny być omówione ze wszystkimi członkami grupy.

Pracownik socjalny w KIS nie powinien również zapomnieć o kierowaniu się 
zasadą pomocniczości (subsydiarności). Nie powinien nadmiernie wspomagać 
swoich podopiecznych tam, gdzie jest to zbyteczne, gdzie radzą sobie samodziel-
nie. Zasada pomocniczości wymaga znalezienia równowagi między możliwie 
nieskrępowaną aktywnością uczestników KIS a  interwencją pracownika socjal-
nego dla „wspólnego dobra”.

W grupie szybko tworzą się mocne więzi emocjonalne, które są trudne do ze-
rwania. W wyniku tego może powstać swoiste uzależnienie od grupy oraz strach 
przed odejściem z niej. Dlatego praca z grupą powinna przygotować uczestników 
także do rozstania.

Magdalena Szarzyńska-Skorniak,
pracownik socjalny w KIS
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2. Okno na świat – Klub Integracji Społecznej we Wronkach
Wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach Fundacja im. 

Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa podjęła starania, by otworzyć klub in-
tegracji społecznej na terenie powiatu szamotulskiego. Dzięki zabieganiom władz 
z  Wronek klub powstał właśnie w  tym mieście. Klub Integracji Społecznej we 
Wronkach mieści się obok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego 
otwarcie nastąpiło 1 kwietnia 2012 roku w świetlicy MGOPS. Na inaugurację zo-
stali zaproszeni uczestnicy klubu integracji społecznej, przedstawiciele: Fundacji 
im. Królowej Polski św. Jadwigi, władz miasta Wronki, starostwa powiatowego, 
a także kierownik MGOPS i dyrektor PCPR w Szamotułach.

Zanim KIS został otwarty, pracownik socjalny zatrudniony przez Fundację wraz 
z pracownikami MGOPS przeprowadził rekrutację. Została wybrana grupa osób, któ-
re musiały spełniać następujące wymagania (określone ze względu na finansowanie 
projektu ze środków Unii Europejskiej): być osobą niepełnosprawną, mieszkać na te-
renie Miasta i Gminy Wronki, być osobą nieaktywną zawodowo, posiadać określony 
wiek. Rekrutacja nie należała do łatwych, ponieważ wielu klientów ośrodka pomocy 
społecznej już po samej rozmowie telefonicznej odmówiło uczestnictwa w projekcie. 
Główną przyczyną odmowy był brak czasu (choć osoby te nie są zatrudnione). Nie-
którzy twierdzili, że projekt trwa zbyt długo lub że jego program jest dla nich nieatrak-
cyjny. Według mnie była to bardziej obawa przed wyjściem z domu w środowisko 
nowych osób. Jednak po wielu rozmowach i wyjaśnieniach udało się zebrać piętnaście 
chętnych osób, które zaciekawiły się tą formą aktywizacji.

Dobór osób do klubu integracji społecznej był zależny od otoczenia, w któ-
rym mieszkają. Uczestnicy pochodzą z różnych środowisk, w których wystę-
pują takie problemy jak: samotność, alkoholizm, uzależnienia, bieda, prze-
wlekłe choroby członków rodziny. Każdy z  tych czynników wpływa na nich 
w bardzo różnym stopniu. W grupie każdy jest inny, każdy posiada bagaż do-
świadczeń, który przekłada się na funkcjonowanie grupy. Na początku uczest-
nicy podchodzili z rezerwą do siebie. Bali się powiedzieć coś, co dotyczyłoby 
ich osobiście. Uczucie niepewności, brak zaufania były częścią zajęć.

KIS to zbiór wielu charakterów – jedni są otwarci i  życzliwi, inni za to nie-
śmiali, zamknięci w sobie, jeszcze inni są cholerykami. W każdej grupie jest lider, 
który kieruje nią, wspierając i motywując jej członków. Po miesiącu pracy z psy-
chologiem we Wronkach ukazał się lider, który podtrzymuje grupę na duchu, jako 
pierwszy podejmuje działania proponowane przez prowadzących szkolenia. To za 
nim idzie reszta grupy, na przykładzie działań lidera chce działać. Dzięki niemu 
klub integracji społecznej dobrze funkcjonuje.

Klub integracji społecznej stał się dla uczestników oknem na świat, możliwo-
ścią odszukania swoich zdolności, które kiedyś mieli i zostały uśpione czy dopiero 
są odkrywane. Kobiety w KIS są siłą napędową tego miejsca, co daje im poczu-
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cie akceptacji i przynależność do grupy. Dzięki zajęciom z psychologiem nabrały 
pewności siebie, nauczyły się mówić o swoich potrzebach, o których nie wiedzia-
ły, że mogą być wypowiedziane. W klubie integracji społecznej istnieje podział 
obowiązków, każdy z uczestników zna swoje zadania i realizuje je tak, jak potrafi.

Pierwsze spotkania prócz poznania się uczestników były czasem poszukiwania 
sensu działania w KIS i precyzowania oczekiwań wobec szkoleniowców i prowadzą-
cej KIS. Uczestnicy oczekują zrozumienia, wysłuchania, wsparcia, zainteresowania, 
rzetelności – cech, których brakuje im w życiu codziennym, a które są tak ważne dla 
dobrego samopoczucia w swoim środowisku i w klubie integracji społecznej.

Zadaniem pracownika socjalnego w  KIS jest nie tylko rekrutacja, ale przede 
wszystkim praca z ludźmi. To od niego zależy, jak będzie funkcjonował KIS. Jest od-
powiedzialny za dobrą atmosferę, terminowość wykładowców, zajmuje się organiza-
cją zajęć kulturalnych. Jest pośrednikiem pomiędzy Fundacją im. Królowej Polski św. 
Jadwigi a uczestnikami. Od niego zależą zajęcia i spotkania ponadprogramowe. Pra-
cownik socjalny pisze projekty, plany zajęć dla uczestników, załatwia sprawy związa-
ne z wyjazdem uczestników, jeśli nadarzy się taka okazja. Dodatkowo dba o zaplecze 
cateringowe, kontakty między uczestnikami a ośrodkiem pomocy społecznej. I naj-
ważniejsze – wspiera, pomaga, doradza uczestnikom KIS, jest ich powiernikiem, po-
mocnikiem, kimś, kto zawsze ma dla nich czas, uśmiech, życzliwość. Jednym słowem 
– nadzoruje, koordynuje, koryguje i pomaga w funkcjonowaniu KIS.

Aby prawidłowo wypełniać swoje obowiązki, musiałam zapoznać się z regułami 
obowiązującymi w  klubie integracji społecznej, dowiedzieć się, jakie zadania stoją 
przede mną i jak je realizować. Najtrudniejszym zadaniem było dobranie osób do KIS. 
Musieli być to ludzie, którzy naprawdę chcieli uczestniczyć w KIS. Najtrudniejsze było 
wybranie takich osób, które mogą wnieść coś do grupy, są mało konfliktowe, którym 
chce się pracować i zmienić swoje dotychczasowe życie. Umiejętności komunikacyjne 
podczas zajęć w klubie integracji społecznej i poza nim muszą być na najwyższym 
poziomie. Bo od naszego nastawienia, rozmowy zależy funkcjonowanie uczestników. 
Pracownicy socjalni pracujący w klubie muszą być rzetelni, wyrozumiali, muszą do-
trzymywać obietnic. Ich postawa jest wzorem dla uczestników. Serca uczestników 
można zdobyć uśmiechem, życzliwością, pogodą ducha, otwartością, zaradnością. To 
jedne z wielu cech, które ułatwiają pracę w KIS.

KIS wroniecki pracuje według pewnego schematu. Mamy stałą godzinę zajęć, 
stałe ćwiczenia z wykładowcami i zmienne zajęcia powadzone przez pracownika 
socjalnego. Spotkania są organizowane cztery dni w  tygodniu, piąty dzień jest 
dniem podsumowania tygodnia. W  poniedziałki i  czwartki odbywają się zaję-
cia z wykładowcami. Wtorki i środy są to dni, kiedy uczestnicy uczą się podstaw 
obsługi komputera, rozwijają swoje umiejętność artystyczne. Chodzimy także 
na wystawy, spotkania autorskie, zajęcia w plenerze, zorganizowaliśmy ognisko, 
zbieranie jagód, spacery. Do dyspozycji mamy osiem komputerów, czasopisma, 
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gazety, książki, które uczestnicy mogą wypożyczać do domu. Są osoby wyznaczo-
ne do dbania o bibliotekę – o książki, czasopisma, gazety, zajmują się ich katalo-
gowaniem i wypożyczaniem. Odpowiedzialność i wywiązywanie się z obowiązku 
prowadzenia biblioteczki daje poczucie spełnienia się w ważnej roli, której (być 
może) nigdy się nie pełniło. W klubie integracji społecznej na uczestników czeka 
kawa, herbata i ciastka. Wszyscy dbamy o porządek w sali, sprzątamy po sobie, 
myjemy kubki, talerze po ciastkach, dzięki czemu klubowicze przywiązują się do 
miejsca i wspólnie się o nie troszczą. KIS daje poczucie wspólnoty.

Analiza przypadku
Po zakończeniu w  czerwcu zajęć psychoedukacyjnych nastąpił kryzys. 

Uczestnicy domagali się przeprowadzenia wszystkich zajęć w okresie letnim, 
by od września znaleźć pracę. Według planu dwuletniego kurs komputero-
wy i kurs zawodowy miały rozpocząć się jesienią. Część uczestników, gdy zo-
baczyła, że ich roszczenia nie są spełniane, przestała przychodzić na zajęcia 
– spadła frekwencja i wzrosła ogólna niechęć do angażowania się w działa-
nia KIS. U klubowiczów pojawiła się obojętność. Chęć realizacji warsztatów 
i kursów była wynikiem wypracowanej podczas zajęć z psychologiem odwagi 
społecznej i chęci działania.

Aby rozwiązać ten problem i wyjaśnić wszystkie zawiłości, na spotkanie 
z uczestnikami KIS został zaproszony przedstawiciel Fundacji. Rozmowa do-
tyczyła terminów, w których będą realizowane zajęcia, a także miała na celu 
uświadomienie, czym jest klub integracji społecznej i  jaka jest jego rola. Po 
tym spotkaniu pracownik socjalny i uczestnicy podjęli decyzję o rozpoczęciu 
przygotowań do kursu komputerowego i kursu aktywnego poszukiwania pra-
cy. Zajęcia komputerowe odbywały się trzy razy w tygodniu.

Na skutek spotkania i wypracowania rozwiązania u uczestników nastąpiła 
zmiana postawy z obojętnej na otwartą na angażowanie się w działania. Poja-
wił się głód wiedzy komputerowej, zniwelowany został stosunek roszczenio-
wy klubowiczów. W dalszej pracy pomogło wyjaśnianie przydatności każdych 
kolejnych zajęć.

W miejscu, w którym spotykają się ludzie z  różnych środowisk, pojawiają się 
spory, sprzeczki, problemy z  funkcjonowaniem w  grupie. Dla mnie nie ma roz-
graniczenia na problemy mniej lub bardziej istotne, bo uważam, że każdy problem 
czy to grupy, czy pojedynczej osoby, jest ważny. Funkcjonowanie grupy zakłócała 
niepunktualność uczestników. Często zdarzało się, że uczestnicy spóźniali się na 
zajęcia nie tylko te zaproponowane przez pracownika socjalnego, ale także na za-
jęcia merytoryczne. Próby wpłynięcia na klubowiczów nie dały rezultatów. Dużym 
problemem na początku były bariery środowiskowe. Jak już wcześniej wspomnia-
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łam, każdy z uczestników pochodzi z innego środowiska rodzinnego, a ponieważ 
Wronki to małe miasto, okazało się, że niektórzy uczestnicy znają się osobiście bądź 
ze słyszenia. Początkowo nieprzychylnie na siebie spoglądali, byli uprzedzeni, nie-
ufni, bali się zbliżyć do drugiej osoby, bo, jak się okazuje, obawiali się jej reakcji. 
Bali się, że zostaną za plecami obgadani, wyśmiani, przyjęci w niemiły sposób. Po 
bliższym poznaniu i dzięki pracy psychologa te granice zmniejszyły się lub znik-
nęły. Do klubu integracji społecznej uczęszczają dwie podopieczne Domu Pomocy 
Społecznej i to o nie najbardziej się bałam, że sobie nie poradzą ze środowiskiem, 
w jakie weszły. Efekt był odwrotny – to właśnie te dwie panie jako pierwsze wyszły 
z  inicjatywami, rozmową i uśmiechem do innych. W obecnym stanie grupa ak-
ceptuje swoich członków całkowicie. Dochodzi do drobnych sprzeczek pomiędzy 
uczestnikami, ale są one rozwiązywane indywidualnie, a nie na forum grupy.

KIS to wspólnota, która pozwala rozwinąć skrzydła swoim członkom, poma-
ga odnaleźć siebie w środowisku lokalnym. Jedną z osób, które powróciły w nurt 
życia społecznego za sprawą klubu, jest pan Wojciech, który całe życie mieszkał 
z rodzicami, pomagał i nadal pomaga w kuchni u Franciszkanów. Po śmierci ro-
dziców został sam w domu. Jego brat mieszka w Poznaniu. Nim trafił do KIS, był 
samotnikiem, był nieśmiały, pełen obaw wobec siebie, niepewny swoich umiejęt-
ności. Pomysł na uczestnictwo pana Wojtka w klubie integracji społecznej wyszedł 
od pracownika socjalnego, który z całych sił starał się już wcześniej zaktywizować 
go do działania. Początkowo pan Wojtek bał się uczestniczyć w zajęciach. Bał się, że 
nie podoła treści zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym. Ostrożnie i małymi 
krokami w pracy z panem Wojtkiem doszliśmy do momentu, w którym coraz bar-
dziej angażuje się w życie KIS i w życie społeczne. Duży wpływ na jego otwarcie się 
na świat zewnętrzny możemy zawdzięczać spotkaniom indywidualnym z psycholo-
giem. KIS jest właśnie dla takich ludzi jak pan Wojtek, którzy muszą wyjść z domu, 
wyrwać się z niego i zobaczyć, że jeszcze jest tyle do zrobienia i zobaczenia.

Kolejnym osobom, którym KIS pomógł, są panie Grażyna i  Małgorzata. 
Obie mieszkają w  Domu Pomocy Społecznej, nim przyszły na spotkanie do 
klubu integracji społecznej wraz z kierownikiem DPS, zastanawiałyśmy się, czy 
będą chętnie uczestniczyć w zajęciach. Padło wiele pytań o funkcjonowanie pań 
w KIS, ale zaryzykowałyśmy. I było warto – panie rozwinęły swoje zdolności ko-
munikacyjne, przeszły do całkiem nowego środowiska, które je akceptuje. KIS 
ma za zadanie w łagodny sposób wprowadzić je w świat społeczny, by nabrały 
pewności siebie, zdobyły nowe umiejętności, które pomogą w funkcjonowaniu 
„na zewnątrz”. Panie są podporą klubu integracji społecznej, są punktualne, 
przychodzą regularnie na zajęcia, czerpią korzyści z tego, co daje im KIS.

Kolejną uczestniczką jest pani Grażyna, która porusza się przy pomocy cho-
dzika. Dla niej klub integracji społecznej jest wyzwaniem – w sensie fizycznym 
i społecznym. KIS mieści się na pierwszym piętrze. Przychodząc na zajęcia, musi 
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pokonać schody, które są barierą nie tylko dla niej. Ma problemy z mówieniem 
z powodu udaru, który przeszła kila lat temu. KIS stanowi dla niej odskocznię od 
problemów, samotności, złości rodziny z powodu jej nieradzenia sobie z niektó-
rymi najprostszymi rzeczami w domu. KIS ma to do siebie, że osoby przekracza-
jące jego próg stają się zupełnie innymi ludźmi. Pozostawiają za drzwiami zmar-
twienia, dopiero zajęcia indywidualne odkrywają prawdziwą naturę tych osób. 
Pani Grażyna z zamkniętej, nastawionej na „nie” w otoczeniu domowym kobiety, 
w  klubie integracji społecznej staje się osobą chętną do wszelkich działań, jest 
stale uśmiechnięta.

KIS we Wronkach to zbiór osób, które wiele w życiu przeszły. KIS jest jednym 
z  lepszych doświadczeń, które spotkało uczestników. Sama kierownik MGOPS 
cieszy się, że klub integracji społecznej jest właśnie we Wronkach i że tak dobrze 
działa. KIS daje nowe możliwości uczestnikom, możliwości, których nigdy nie 
mieli i z których chętnie korzystają.

Małgorzata Nowak,
pracownik socjalny w KIS

3. Obudzeni do życia – Klub Integracji Społecznej w Wolsztynie
Grupa w wolsztyńskim klubie integracji społecznej składa się z piętnastu uczest-

ników. Są to ludzie z różnych środowisk, u każdego z nich występuje inny problem 
lub są one skumulowane, niektórym zdarza się przejawiać zachowania dewiacyjne. 
W naszej grupie występują takie problemy jak: wielodzietność, doświadczanie prze-
mocy psychicznej i  fizycznej, występowanie chorób somatycznych, alienacja, nad-
mierna gadatliwość, depresja i nerwica, zaburzenia seksualne – pedofilia, alkoholizm, 
ubóstwo, wyuczona bezradność, brak asertywności (postawa bierna lub agresywna), 
choroby psychiczne, które utrudniają weryfikację zdobytej informacji (mam tu na 
myśli pana, który nie mówi prawdy, pomimo tego iż wie, że prawda jest wszystkim 
znana). Osoby z mojej grupy wywodzą się z tzw. nizin społecznych, u wszystkich wy-
stępują problemy finansowe, zdrowotne oraz zawodowe. Każda z nich przez długi 
czas nie pracowała, nie potrafi także rozwiązać problemów, które narastają, np. szukać 
pomocy, kiedy występuje przemoc psychiczna w domu. Uczestniczki, które dotyka 
taka przemoc, trwają od lat w wyniszczających je związkach. Zostały poinformowane 
o możliwościach rozwiązania tego problemu, jednak nadal nie są gotowe do podję-
cia działania. Nadmierna gadatliwość jest kolejną cechą charakteryzującą dwie osoby 
w grupie. Jedna z nich jest samotna, a druga założyła rodzinę. W pierwszym przypad-
ku występuje dodatkowo problem chorób somatycznych, nerwica, różnego rodzaju 
fobie (klaustrofobia, lęk przed chorobami, lęk przed podróżami samolotem, statkiem, 
pociągiem, lęk przed tym, jak zostanie odebrana przez otoczenie), ogólne negatywne 
podejście do wszystkiego (do społeczeństwa, zdarzeń niezależnych: pogody, sytuacji 
losowych). Dodatkowo osoba ta nie chce się zmienić i nie widzi problemu w sobie. 
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Druga osoba, choć posiada rodzinę, również ma problem z  nadmiernym mówie-
niem. W tym przypadku jestem skłonna stwierdzić, iż problem tkwi w tym, że pani 
ta często przebywa sama w domu z dwójką małych dzieci (mieszka w kolonii, z dala 
od wsi), a mąż jest w pracy. Mimo wszystko grupa ma wiele dobrych stron, każdy 
uczestnik wnosi do niej coś innego, wartościowego. Są osoby zdyscyplinowane oraz 
roztargnione, spokojne i energiczne, tzw. śmieszki i pesymiści. Każdy z nich interesuje 
się czymś innym: jedni wolą zajęcia plastyczne, drudzy komputerowe, następni ru-
chowe. Jedni interesują się wędkarstwem, kolejni historią, nowościami w świecie na-
uki, a jeszcze inni modą i celebrytami. Wszyscy wykazują zainteresowanie zmianami 
w prawie oraz możliwościami skorzystania z ulg lub dofinansowań od państwa. Jedni 
są aktywni, drudzy mniej, gdyż np. odebrano im nadzieję lub nauczyli się takiego sty-
lu życia. Dzięki wspólnym i częstym spotkaniom nawiązały się przyjaźnie i pojawiły 
się pierwsze oznaki udzielania wzajemnego wsparcia. Poprzez wspólne sprzątanie sali 
wszyscy czują się odpowiedzialni za klub integracji społecznej oraz starają się uczest-
niczyć w jego tworzeniu, np. przynosząc materiały do prac ręcznych, organizując wy-
najem sali sportowej na ćwiczenia ruchowe itp.

Zajęcia, które sprawdzają się zawsze, ale muszą być przeprowadzane w formie za-
bawy, nigdy przymusu, to kurs komputerowy. Wiedząc, że wszystkie czynności podję-
te na komputerze można odwrócić, cofnąć, uczestnicy łatwiej podejmują trud nauki. 
Ważne jest także, aby dowiedzieć się, co sprawia im największą trudność, czego nie 
rozumieją, czy nasz język jest dla nich zrozumiały. Często na takich zajęciach zaczyna 
się od podstaw, np. wytłumaczenia do czego służy myszka, jak się nią posługiwać. Ja 
od tego zaczęłam. Wyjaśniłam, w jaki sposób można otworzyć Worda i obsługiwać 
klawiaturę. Następnie wytłumaczyłam, czym jest przeglądarka internetowa. Do za-
chęcenia do udziału w kursie użyłam wzmocnienia pozytywnego – dyplomów, np. 
za zaliczenie pierwszego etapu kursu. Dyplom może być zabawny – ze śmiesznym 
rysunkiem lub opisem. Na zachętę można użyć także fantów. Kiedy zajęcia są zaba-
wą i przebiegają w takim tempie, by każdy mógł poprosić o pomoc lub mieć czas na 
zrozumienie wszystkich działań, nie powinny wystąpić problemy. W mojej grupie na 
samym początku zajęć (do trzech kursów) była napięta i nerwowa atmosfera. Zapyta-
łam, co jest tego przyczyną. Okazało się, że uczestnicy boją się, iż czegoś nie zrozumie-
ją oraz że zepsują komputery. Wyjaśniłam im, że mam kontakt z osobami, które koń-
czyły informatykę i w razie potrzeby pomogą w naprawie. Starałam się przekazywać 
informacje najprościej przy jednoczesnej powtarzalności tego, czego już się nauczyli. 
Obecnie w czasie kursu uczestnicy rozmawiają, pomagają sobie nawzajem. Podczas 
zajęć może się okazać, że dla niektórych omawiane i ćwiczone treści są znane. Można 
te osoby włączyć w prowadzenie kursu, by pomagały słabszym.

Zajęcia, które również pomagają w integracji, rozwijają pasje i zainteresowania, to 
zajęcia plastyczne. Nie każdy będzie chciał w nich uczestniczyć. Wychodzę z założe-
nia, że lepiej zachęcać niż zmuszać, tak więc liczba osób wykonujących prace ręczne 
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się zmienia. Jeżeli zaprosimy do wspólnej zabawy, argumentując tym, że można tylko 
spróbować swoich sił, uczestnicy chętniej podejdą do proponowanych zajęć. W KIS 
jest pan, który woli rozwiązywać krzyżówki aniżeli brać udział w zajęciach plastycz-
nych. Nie zmuszam go więc, by robił coś, czego nie chce. Dzięki temu jest zadowolony. 
Zatem rozwiązaniem tego typu przeciwności jest znalezienie alternatywy. Jeśli osoby 
nie chcą uczestniczyć w jakichś konkretnych zajęciach, warto spytać o powód. Być 
może się wstydzą lub po prostu ich to nie interesuje. Wtedy można dać możliwość 
wyboru i dowiedzieć się, co sami chcieliby robić, co ich interesuje.

Zajęcia ruchowe także mają charakter integracyjny. Jeśli grupa jest zgrana, nie 
wystąpi problem niechęci uczestnictwa. Można proponować wiele form ruchu, 
poczynając od przejażdżki rowerowej, np. na grzyby, na jagody lub dla relaksu, 
spacerów – majówek, krótkich ćwiczeń na dworze. Jeśli zdarzy się, że propono-
wane zajęcia nie odpowiadają komuś, można użyć technik wymienionych wyżej, 
czyli „spróbuj, a zobaczysz czy ci nie odpowiada” lub „zaproponuj coś swojego”. 
W moim wypadku wyjazdy na rowerach są najlepszą formą relaksu. Nawet panie, 
które nie lubiły zbierać grzybów, wybrały się na przejażdżkę po to, by posiedzieć 
na kocu i wypić kawę zaparzoną w termosach.

Karaoke jest formą łamania blokad. Jest to najtrudniejsza technika. Aby grupa 
włączyła się do uczestnictwa w  zabawie, musiałam użyć podstępu oraz okazać 
niezadowolenie. Podczas pobytu nad morzem kluby integracji społecznej miały 
możliwość wykazania się talentem muzycznym. Okazało się, że wolsztyńska gru-
pa chętnie obserwowała z boku, lecz nie chciała nawet usiąść przy scenie. Prośby 
w tym wypadku nie pomogły, więc powiedziałam, że jestem na nich zła, ponieważ 
nie chcą nawet postarać się o dobrą atmosferę. Zostawiłam ich i poszłam do ba-
wiących się osób. Jedna z uczestniczek zebrała grupę i wszyscy dołączyli do mnie. 
Powiedziałam, że ja jako reprezentant zaśpiewam piosenkę. Grupa się rozkręci-
ła i zapraszała do tańca. Jednak tylko dwie osoby wzięły udział w karaoke i jeśli 
tylko na tym polegałaby ta impreza, mogłaby się nie udać (tylko na podstawie 
obserwacji mojej grupy). W mojej opinii karaoke w wolsztyńskim KIS nie zdało 
egzaminu, ponieważ każdy czuł się zestresowany i niezadowolony, że musi w nim 
uczestniczyć. Trzeba pamiętać, że są to starsze osoby i z trudem im przychodzą 
wystąpienia publiczne, jeśli wcześniej nie miały z tym do czynienia.

W naszym KIS pojawiły się pewne zwyczaje: kiedy odbywają się zajęcia, które 
nie wymagają ciszy i  skupienia się na rozmowie, włączana jest muzyka. Grupa 
przyniosła swoje płyty i najpierw słucha muzyki, a następnie szykuje się do zajęć. 
Dzięki muzyce jest przyjemny nastrój i  szybko mija czas. Każdy z uczestników 
odpowiada za coś innego. Jeden pan odpowiada za komputery – ich wyciąganie 
oraz chowanie, panie odpowiadają za wystawienie materiałów do prac ręcznych, 
kolejna pani lubi zamiatać i  to ona się tym zajmuje, ja obsługuję zmywarkę – 
dbam, by umyte naczynia zawsze znajdowały się w szafkach. Kolejna uczestniczka 
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zajmuje się wyciąganiem słodkości na talerze i wystawianiem ich na stół. Nawet 
w generalnym sprzątaniu każdy ma swoje stałe zajęcie, które sprawia mu większą 
przyjemność niż inne. Mamy pana odpowiedzialnego za włączanie muzyki zanim 
dojadą prowadzący zajęcia. Tradycją stało się także poranne picie kawy. Zanim 
przyszykujemy się do zajęć, każdy robi sobie filiżankę gorącego napoju i dyskutu-
je o nowinkach, przyjemnościach, smutkach i radościach. Wyprawianie imienin 
w KIS także stało się tradycją. Obyczajem jest, że wszyscy dokładają symboliczną 
złotówkę i kupujemy kwiatka, natomiast solenizant przynosi ciasto.

Trzeba pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z choćby kilkuosobową grupą, zawsze 
dojdzie do nieporozumień i podziałów. W grupie niestety ma miejsce podział między 
panią, która zawsze podchodzi do tematów pesymistycznie, a resztą grupy. Występuje 
trudność w ponownym scaleniu grupy. Pomimo że zdaję sobie sprawę z tego, że grupa 
ma rację, nie mogę ich poprzeć, gdyż konflikt może się zaostrzyć. Tłumaczę także, 
że może gdyby ta pani nie była tak samotna, byłaby inną osobą. Dodatkowo grupa 
nauczyła się ignorować jej narzekania. Kiedy kobieta ma lepszy humor, reszta włącza 
się w rozmowę, lecz jest to niezwykle rzadko. Uczestniczka jest odrobinę odsunięta 
od reszty grupy, ale znalazła pośród nich przyjazną sobie osobę. Pomimo wielu prób 
podejmowanych zarówno przez prowadzących zajęcia, jak i przeze mnie, nie jesteśmy 
chwilowo w stanie zmienić jej podejścia. Nadmienię, że pani ta ma córkę z wykształ-
ceniem psychologicznym. Kiedy miałam okazję porozmawiać z córką, okazało się, 
że ona również stara się wpłynąć na matkę, niestety bez skutku. Co ważne, córka nie 
żaliła się, a raczej próbowała wytłumaczyć zachowanie matki.

Analiza przypadku
W  wolsztyńskim klubie integracji społecznej spotkaliśmy się z  problemem 

przychodzenia na zajęcia jednego klubowicza pod wpływem alkoholu. Kłopot 
stał się jeszcze poważniejszy, gdy okazało się, że inny uczestnik jest niepijącym 
alkoholikiem. Było mu trudno przebywać na zajęciach z pijaną osobą. Do tego 
doszedł również brak higieny pijącego członka grupy. Żaden z klubowiczów nie 
chciał mieć kontaktu z uzależnionym, jak również nie życzył sobie jego obecności 
w klubie integracji społecznej.

Poprosiłam o pomoc trenerów, by poradzili mi, w jaki sposób przeprowa-
dzić rozmowę. Dzięki współpracy z doradcami każdy problem łatwiej jest roz-
wiązać. Oni także reagują na każdą nieprawidłowość w grupie – na nietrzeźwy 
stan osób przychodzących na spotkania. Jestem zdania, że im większe poro-
zumienie między pracownikiem socjalnym a  trenerami, łatwiej i  przyjem-
niej praca przebiega. Tak więc pierwszą interwencją była rozmowa z pijącym 
uczestnikiem, podczas której prosiliśmy, aby nie pojawiał się na zajęciach nie-
trzeźwy, gdyż pozostałym uczestnikom to nie odpowiada. Jego reakcją było 
zaprzeczenie jakoby pił alkohol danego dnia. Zostało ustalone z całą grupą, 
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że każdy ma prawo pić alkohol, ale obowiązkiem jest przychodzenie do klubu 
integracji społecznej trzeźwym i schludnym.

Kolejna interwencja miała miejsce podczas zajęć, z  których ten uczestnik 
został wyproszony. Delikatnym tematem okazał się jego brak higieny osobistej. 
Rozmowę należało przeprowadzić w sposób stonowany, by nie urazić uczestnika. 
Sytuacja problemowa miała miejsce latem, zatem opierając się na własnym przy-
kładzie, wytłumaczyłam, że z powodu gorąca należy myć się częściej niż raz na 
dwa lub trzy dni. Uczestnik zapytał wprost, czy śmierdzi. Znów, odpowiedź była 
optymalna – wyjaśniłam, że czuć, że mężczyzna jest spocony i poradziłam, częst-
sze mycie i zmienianie odzieży pomogą w utrzymaniu higieny i polepszeniu jego 
wizerunku w oczach pozostałych klubowiczów. Mimo delikatnej formy przekazu 
dało się wyczuć u rozmówcy zniesmaczenie, irytację i złość. Po tym jak zwróciłam 
mu uwagę, że na początku projektu uczestniczki zachwycały się jego zapachem, 
od razu dało się zauważyć pozytywną zmianę.

Efektem podjętych działań była zmiana w  codziennej higienie osobistej 
uczestnika. Nie powiodły się jednak próby odwiedzenia go od przychodze-
nia na zajęcia nietrzeźwym, czego następstwem była rezygnacja uczestnika 
z udziału w klubie integracji społecznej.

Kłopotliwe stało się „wyłudzanie” papierosów. Błędem z mojej strony było to, że 
nie ujęłam w kontrakcie grupowym tego, iż każdy palący powinien posiadać własne 
papierosy. Z uwagi na to, że sama jestem osobą palącą, na samym początku często-
wałam z grzeczności papierosem, jednak później jasno określiłam zasady.

Na początku spotkań w klubie integracji społecznej zastanawiałam się, jak po-
winniśmy z uczestnikami zwracać się do siebie – „pan”, „pani” czy po imieniu. 
Zdecydowałam, że druga opcja ułatwi kontakt, zbliżenie i przełamie formę insty-
tucyjną. Może wystąpić problem utraty pozycji, ale jeśli przedstawi się dwie pozy-
cje: szefa a zarazem przyjaciela, jest możliwość zdobycia zaufania i poszanowania 
w grupie. Można również pozostać przy formie oficjalnej, jednak mam wrażenie, 
że trudniej jest wtedy uzyskać bliskość z klubowiczami, a tym samym trudniej jest 
ich poznać. Jestem zdania, że dzięki przyjętej w naszym KIS sposobie zwracania 
się do siebie po imieniu ludzie chętniej do mnie podchodzą, pytają o rozwiązania 
trudnych sytuacji, opowiadają historie swojego życia.

Zmiany, jakie nastąpiły w uczestnikach, są widoczne zarówno dla mnie, jak 
i dla prowadzących zajęcia. Zaszły dzięki poświęceniu oraz udanej współpracy. 
Z pomocy trenerów korzystam także ja – uczę się postępowania w trudnych sy-
tuacjach i rozwiązywania konfliktów lub problemów. Nastąpiła we mnie ważna 
zmiana – nauczyłam się zwracać w sposób grzeczny, lecz stanowczy, kiedy ktoś 
nie zachowuje się poprawnie (jest za głośno, próbuje narzucić swoje zdanie). 
Nauczyłam się także, w jaki sposób rozmawiać o uczestnictwie w zajęciach pod 
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wpływem alkoholu, w jaki sposób rozmawiać z przedstawicielami różnych insty-
tucji tak, by chcieli wysłuchać i pomóc.

Zmiany w  zachowaniu oraz ogólnej postawie uczestników są pozytywne. 
U jednych są one bardziej zauważalne, u innych mniej, jednak wszyscy uczestni-
cy wpływają na siebie nawzajem. Jedna uczestniczka, u której w domu od lat sto-
sowana była przemoc psychiczna, zdobyła się na odwagę i rozmawiała z mężem 
o tym, że jeśli jeszcze jeden raz ją skrzywdzi, ona podejmie decyzję o rozstaniu. 
Rozmowa nie przyniosła rezultatów i kobieta przy pomocy doradców będzie pi-
sać pozew rozwodowy. Pani ta, kiedy przyszła do KIS, była osobą zapłakaną i za-
straszoną. Dziś, mimo że często zdarza się jej płakać, ma siłę, by walczyć.

Kolejna uczestniczka przestała poświęcać się bezgranicznie swojej rodzinie. Zdała 
sobie sprawę z tego, że była wykorzystywana przede wszystkim przez swoje dorosłe 
dzieci. Utworzyła ona rodzinę zastępczą dla swojego wnuka, ponieważ córka nie speł-
niała należycie swoich obowiązków względem syna. Dzieci uczestniczki KIS, widząc 
miłość matki do najmłodszych, pozostawiały jej pod opieką swoje dzieci. W pewnym 
momencie kobieta zbuntowała się i powiedziała, że nie zrezygnuje z udziału w klubie 
integracji społecznej i rodzina musi zacząć radzić sobie sama.

Uczestniczył w spotkaniach także pewien pan, który czuł się bardzo samotny 
i nikomu niepotrzebny. Dzięki klubowi integracji społecznej zaczął chętniej wy-
chodzić z domu i otworzył się na innych.

Również dzięki KIS oraz otwartości rozmów kolejna uczestniczka podjęła wal-
kę z mężem, który stosuje wobec niej przemoc psychiczną. Mimo że państwo ci 
są po rozwodzie, mieszkają razem. Były mąż uczestniczki nadal się nad nią znęca. 
Poinformowałam ją o konieczności zebrania dowodów, by móc wszcząć postę-
powanie karne. Dodatkowo namówiłam ją, by próbowała wnioskować o lokum 
socjalne od miasta, gdyż warunki, w  jakich żyje ze swoją córką, wnukiem oraz 
byłym mężem, są niedostosowane do ich potrzeb. Uczestniczka leczy się psychia-
trycznie z powodu przemocy psychicznej i nie posiada osobnego pokoju – śpi 
w kuchni na rozkładanym fotelu.

Kadra pracuje także z grupą, by zaakceptowała jedną uczestniczkę. Tłumaczy-
my klubowiczom, że będąc w grupie, jest nam łatwiej aniżeli tej pani, która wie, 
iż pewne jej zachowania nie są akceptowane. Poprosiłam, by spróbowali obrócić 
jej zgryźliwe uwagi w żart i sprawdzili, czy ta taktyka zda egzamin. Próbowaliśmy 
wytłumaczyć kobiecie, dlaczego jest odbierana przez otoczenie jako osoba pesy-
mistyczna i konfliktowa. Niestety bez skutku – nie jest zainteresowana rozwikła-
niem problemu i szukaniem rozwiązania, ponieważ nie widzi w sobie winy. Do-
datkowo wypowiedziała się na forum, iż uważa siebie za lepszą od reszty grupy.

Jestem zdania, że poprzez kulturowe uwarunkowania, jakimi rządzą się wolsz-
tyńscy mieszkańcy, grupa ta jest hermetycznie zamknięta. W  wolsztyńskim śro-
dowisku każdy się zna, przez co powstaje wiele plotek i dochodzi do wystawiania 
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opinii. Funkcjonując na co dzień w takim świecie, uczestnicy nauczyli się pewnego 
stylu życia i  trudno jest zmienić to podejście. Klubowicze obracają się w swoich 
kręgach znajomych i nie podejmują trudu zapoznania innych osób, wychodzą z za-
łożenia, że napotkają ignorancję otoczenia lub opiniowanie. Jest to zaściankowe 
podejście, bardzo krzywdzące.

Jak już wcześniej wspomniałam, poza jedną uczestniczką cała grupa funk-
cjonuje w sposób poprawny, chętnie sobie pomagając, przenosząc znajomości 
poza mury klubu integracji społecznej. Cieszę się, że znajdują się osoby tzw. 
głównodowodzące – liderzy. To oni w razie potrzeby przejmują prowadzenie 
grupy oraz zachęcają do działania. Zadowalające jest to, że już niejeden raz 
usłyszałam słowa: „Miałam zły nastrój i nie chciało mi się dziś przyjść, ale się 
zmusiłam i nic lepszego zrobić nie mogłam”. Choć czasem zdarza się grupie 
mieć nienajlepsze samopoczucie, przychodzą jednak, by właśnie w KIS odzy-
skać nastrój, chęć do działania. Pojawiają się także opinie, że uczestnicy nie 
mogą się doczekać zajęć, że weekend był za długi. Czekali również z utęsknie-
niem na psychologów. To właśnie zajęcia z nimi dają im siłę do walki o swoje 
prawa, podbudowują, podnoszą samoocenę, nastrój. To dzięki tym zajęciom 
niejedna osoba uśmiechała się do siebie, gdy czytała rozwiązania testu doty-
czącego asertywności.

Grupę na samym początku trudno było zachęcić do uczestnictwa w KIS. Bardzo 
pomogła mi w tym dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłacając co dwa miesią-
ce dla chodzących uczestników po 200 zł. Klubowicze wychodzą z założenia, że jeśli 
opuszczą zajęcia, stracą cząstkę swojego życia. To oni przy naszej współpracy tworzą 
KIS. Często osoby, które mają umówioną wizytę u lekarza, przychodzą choć na pół 
godziny do klubu integracji społecznej. Uważam, że KIS spełnił swoją rolę choćby 
dlatego, że obudził tych ludzi ze snu, w którym wegetowali.

Katarzyna Jankowska,
pracownik socjalny w KIS

4. Nasz drugi dom – Klub Integracji Społecznej w Czempiniu
Klub integracji społecznej jeszcze do niedawna dla wielu ludzi był jedynie z ni-

czym nie kojarzącą się dziwacznie brzmiącą nazwą. Dziś jest zupełnie inaczej. 
Wiele ludzi z Czempinia i okolicznych wiosek, choć utożsamia go z budynkiem 
stojącym w zupełnie odosobnionym miejscu Czempinia, wie, że jest to miejsce 
pełne niezwykle pozytywnych ludzi. Panuje tu atmosfera wzajemnej życzliwości 
i wsparcia.

Gdy przeprowadzałam rekrutację uczestników do klubu integracji społecznej, 
natknęłam się na szereg przeszkód. Chyba największą z nich była mentalność lu-
dzi. Wielu z nich obawiało się udziału w KIS, nie wierząc w jego sukces, czy w to, 
że mogą tak wiele skorzystać, jednocześnie za nic nie płacąc.
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Byli bardzo nieufni. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Uczestnicy w klu-
bie integracji społecznej czują się jak w rodzinie. Emocjami, jakich doświadczają 
podczas spotkań, „zarażają” swoich znajomych i bliskich. Sprawia to, że coraz czę-
ściej do siedziby KIS przychodzą ludzie, którzy chcą przynależeć do naszego KIS.

Kilka razy padło pytanie o opłaty wpisowe i składki członkowskie. Wtedy mu-
siałam (zgodnie z prawdą) powiedzieć, że są niezwykle wysokie… Wpisowe to 
chęć uczestnictwa, a składki miesięczne to zaangażowanie w życie KIS.

W naszym KIS, tak jak w każdym domu, panuje podział ról i obowiązków. Często 
na spotkaniach poruszamy problematykę życia codziennego, radzimy się siebie na-
wzajem w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Niejeden raz uczestnicy między 
sobą się pokłócą, ale dzięki temu uczą się tolerancji, wyrozumiałości, konformizmu 
oraz umiejętności negocjacji.

Ponadto w trakcie zajęć wykonujemy różne piękne dzieła, wykorzystując bar-
dzo często przedmioty użytku codziennego. Spotykamy się, rozmawiamy. Grupa 
okazuje sobie wsparcie w  niełatwych sytuacjach. Mogłoby się zatem wydawać, 
że praca pracownika socjalnego nie jest trudna, że każdy mógłby opiekować się 
klubem integracji społecznej, bo co to za sztuka zrobić kawę, usiąść, porozmawiać 
i poprowadzić zajęcia. Nic bardziej mylnego! Jest to praca niezwykle trudna. Lu-
dzie biorący udział w projekcie posiadają bardzo często duży bagaż problemów 
i przykrych doświadczeń życiowych. Praca z nimi wymaga niezwykłej cierpliwo-
ści, wyrozumiałości i wiedzy. Ponadto uważam, że to stanowisko może przyjąć 
jedynie człowiek, który oprócz bogatego doświadczenia w zakresie pracy socjal-
nej posiada coś więcej… serce, które jest w stanie dzielić z tym miejscem i ludźmi 
w nim przebywającymi. „Tam dom Twój, gdzie serce Twoje”.

Analiza przypadku
Gdy zbliżały się Święta Bożego Narodzenia, postanowiliśmy zorganizować 

spotkanie opłatkowe w klubie integracji społecznej. Na stole, jak podczas tra-
dycyjnej wigilii, miały znaleźć się świąteczne potrawy. Problemem stał się jed-
nak brak zaplecza kuchennego, co całkowicie uniemożliwiło wykonanie dań 
na terenie KIS, a tym samym ich podgrzanie przed spotkaniem wigilijnym.

Zorganizowano zatem spotkanie pracownika socjalnego z uczestnika-
mi KIS, którego celem było wspólne wymyślenie rozwiązania problemu. 
Na zebraniu klubowicze postanowili, że każdy przygotuje inną potrawę 
i  przyniesie ją w  dzień spotkania opłatkowego. Ustalono, jakie potrawy 
znajdą się na wigilijnym stole i kto za ich przyszykowanie będzie odpowie-
dzialny. Tak została rozwiązana pierwsza część problemu. Nadal nie mie-
liśmy bowiem możliwości podgrzania posiłków w  klubie integracji spo-
łecznej. Po zwróceniu się do kilku prywatnych osób i instytucji znalazł się 
człowiek dobrej woli i serca, który podarował nam kuchenkę mikrofalową.
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Efektem podjętych działań było przygotowanie wspaniałej wigilii przez uczest-
ników KIS. Ich zaangażowanie we wspólne przygotowanie spotkania opłatkowe-
go sprawiło, że zrodziło się w nich większe poczucie odpowiedzialności i przy-
należności do grupy, a także poczucie sprawstwa. Ponadto wzbogaciliśmy nasze 
zaplecze kuchenne o dodatkowy, niezwykle przydatny sprzęt kuchenny.

W trakcie działalności KIS zarówno uczestnicy, jak i prowadzący zajęcia zetknęli 
się z całym szeregiem problemów i przeciwności. Omawianie i rozwiązywanie tych 
problemów na bieżąco sprawiło, że grupa w czempińskim klubie integracji społecznej 
czuje się jak w rodzinie. Podejmowane dotychczas działania doprowadziły do więk-
szej integracji grupy. Osoby tu przychodzące mają poczucie przynależności do KIS.

Początkowo obawiałam się, czy sprostam oczekiwaniom, jakie ma względem 
mnie nie tylko pracodawca, ale też każdy z uczestników. Dziś wiem, że dla mnie 
ta praca jest czymś cudownym i spełnia moje wyobrażenie, jakie już za czasów 
studenckich miałam o pracy socjalnej.

Myślę, że wyjątkowe jest w tym projekcie to, że ludzie spotykają się często i przez 
długi czas. Dzięki temu przestają być względem siebie anonimowi i przypadkowi. 

Dla mnie niezwykle budujące są chwile, gdy wracamy do klubu integracji spo-
łecznej po przerwie i słyszę od uczestników, że stęsknili się za sobą, że brakowało 
im naszych spotkań. Czempińscy uczestnicy klubu integracji społecznej czują się 
tu dobrze i obawiają się już momentu, w którym zakończy się finansowanie KIS, co 
jest dowodem na to, że czują się w naszych czterech ścianach naprawdę wspaniale.

Na początku większość uczestników trochę z dystansem traktowała mnie jako pra-
cownika socjalnego z uwagi na mój młody wiek (dla każdego z nich mogłabym być 
córką), uważając, że w parze z pewnością siebie idzie niska świadomość dotycząca 
ludzkich problemów oraz brak kompetencji. Dziś wiem, że ten tok myślenia się zmie-
nił. Ludzie przychodzą z wielką chęcią na nasze spotkania. Ponadto proszą o poradę 
w problemach życia prywatnego, wiedząc, że ich wysłucham i udzielę wsparcia.

Wiem, że dla wielu uczestników projektu jestem kimś więcej niż pracownikiem 
socjalnym… Już wiele razy udowodnili, że nie jest im obojętna moja osoba i potra-
fią przeżywać wspólnie ze mną chwile radosne i te najbardziej bolesne. Są cudowni 
i bardzo ważni dla mnie.

Wierzę, że nie jest dziełem przypadku to, że jest nam dane spotykać się właśnie 
w takim, a nie innym towarzystwie. Istnieje w tym głęboki cel. Ufam, że uczestni-
kom Klubu Integracji Społecznej w Czempiniu uda się pokonać trudności i rozpo-
cząć nowy etap w życiu, który naznaczony będzie pozytywnymi zmianami dotych-
czasowej sytuacji. Już teraz widzę, że KIS zmienia życie osób tu przychodzących. 
A co najważniejsze – widzą to także sami uczestnicy.

 Małgorzata Wysocka,
pracownik socjalny w KIS
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VII. Informacja o Konwencie Centrów i Klubów Integracji Społecznej
Kluby integracji społecznej i centra integracji społecznej wzajemnie się wspie-

rają i starają się mówić jednym głosem. 
Wzmocnieniem wspólnego głosu i współpracy na rzecz rozwoju zatrudnienia 

socjalnego jest powołany w 2011 roku Konwent Centrów i Klubów Integracji Spo-
łecznej, którego misja określona w Regulaminie brzmi:

„Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej jest forum wymiany 
doświadczeń, wypracowywania wspólnych stanowisk i prezentowania pro-
pozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach dotyczących pro-
blematyki świadczenia usług reintegracji społecznej i  zawodowej, współ-
pracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, urzędami pracy 
oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej to również reprezentacja in-
stytucji świadczących pomoc i wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym wobec administracji rządowej i samorządowej, a także partner w kon-
sultacjach społecznych w  obszarze zatrudnienia socjalnego. Konwent Centrów 
i  Klubów Integracji Społecznej jest otwartym forum podmiotów zatrudnienia 
socjalnego, co oznacza, że mogą do niego przystępować nowi członkowie po za-
akceptowaniu zasad uczestnictwa w przyjętym Regulaminie Konwentu.

Konwent jest otwartym, nieformalnym zrzeszeniem jednostek zatrudnienia 
socjalnego, skupiającym już dziewięćdziesiąt sześć jednostek z terenu całego kra-
ju. Głównym celem działalności Konwentu jest wzmocnienie i integracja środo-
wiska zatrudnienia socjalnego, wypracowanie wspólnych kierunków realizacji 
zadań ustawowych, inspirowanie do przedkładania nowych rozwiązań legislacyj-
nych w sferze zatrudnienia socjalnego oraz promocja dobrych praktyk.

Rada Programowa w ciągu pierwszego roku pracy podejmowała szereg działań 
służących usprawnieniu funkcjonowania naszych jednostek. Były to między inny-
mi: przygotowanie projektu dokumentu pt. „Tryb i organizacja monitoringu ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym”, włączenie się w prace nad sprawozdaniem z realizacji 
ustawy za okres od wprowadzenia do roku 2012 pt. „Informacja o funkcjonowa-
niu centrów i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Pol-
skiej”, udział w konsultacjach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 
przygotowanie i przedłożenie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej propo-
zycji zmian legislacyjnych w ustawie. Ważnymi działaniami Rady były interwencje 
w sprawach zgłaszanych przez członków Konwentu. Informacje o pracach Rady są 
na bieżąco publikowane na stronach sekretariatu Konwentu.
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II Zjazd Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” w Dubience, 
powiat chełmski, prowadzące klub integracji społecznej w partnerstwie z Insty-
tutem Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie potwierdził potrzebę wspólne-
go dążenia do tworzenia nie tylko lepszych rozwiązań ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, ale także potrzebę do konsolidacji środo-
wiska podmiotów zatrudnienia socjalnego, a szczególnie wszystkich osób zaan-
gażowanych w doskonalenie systemu usług reintegracji społecznej i zawodowej 
realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej.

Ważnym działaniem podjętym podczas II Zjazdu było powołanie zespołów ro-
boczych wspomagających pracę Rady Programowej w trzech obszarach: legislacji, 
programowania i promocji. 

 Konwent jest swego rodzaju skrzynką kontaktową zbierającą w  jednym 
miejscu wszystkie istotne informacje dotyczące zasad funkcjonowania jednostek 
zatrudnienia socjalnego, które udostępnia za pośrednictwem sekretariatu prowa-
dzonego przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.irss.pl/dokumenty, 
gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące działalności Konwentu Cen-
trów i Klubów Integracji Społecznej.

Katarzyna Sokołowska,
 Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie i Członek Rady Programowej 

Konwentu
Andrzej Trzeciecki,

 Instytut Rozwoju Służb Społecznych  i Członek Rady Programowej Konwentu
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VIII. Klub integracji społecznej w oczach uczestników. Zamiast zakończenia

W klubie integracji społecznej najważniejsi są uczestnicy. To dla nich tworzone 
jest to miejsce, dla nich funkcjonuje. Dlatego tak ważny jest głos uczestników KIS. 

W tej części prezentujemy wypowiedzi członków klubów integracji społecznej 
wraz z ich indywidualnym wymiarem (zmodyfikowano jedynie pisownię).

– Redakcja

Droga Fundacjo!
Chciałem serdecznie podziękować za daną 

mi szansę uczestniczenia w zajęciach KIS.
Kiedyś moje życie było mało urozmaicone. 

Stało się to wtedy, gdy zachorowałem i posze-
dłem na rentę. Wcześniej prowadziłem bogate 
życie towarzyskie, gdyż w pracy spotykałem się z 
wieloma ludźmi. Wynikało to z charakteru mo-
jej pracy. Byłem instruktorem surowcowym w 
mleczarni i spotykałem się z rolnikami z 24 wsi. 
Choroba, a potem przejście na rentę, były bar-
dzo bolesne. Nagle stałem się człowiekiem mało 
wartościowym.

I oto nagle zdarzył się „mały cud”. Zapro-
ponowano mi, abym chodził na zajęcia do KIS. 

Spotkałem tu bardzo miłych ludzi, począwszy od wykładowców, a na koleżankach 
i kolegach skończywszy.

Dano nam szansę, byśmy mogli na nowo zaistnieć. Uczymy się wielu pożytecz-
nych rzeczy. Panują między nami przyjacielskie stosunki. Każdy może się wypowie-
dzieć, użalić i jest przez wszystkich wysłuchany. Atmosfera jest bardzo miła. Znaj-
duje tu zastosowanie powiedzenie „Miej serce i patrzaj w serce”.

Uczymy się posługiwać komputerem, wykonywać malowanie kubków metodą 
decoupage. Wszyscy stwierdzili, że bardzo przydatne były zajęcia z psychologii. Z 
zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładów na temat aktywnego poszukiwania 
pracy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że istnieje Fundacja Królowej Jadwigi, dzięki 
której tak dużo możemy skorzystać.

Z poważaniem
Jerzy (56 lat)
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Klub Integracji Społecznej, który powstał w na-
szym miasteczku, to bardzo potrzebne miejsce dla 
lokalnej społeczności, gdyż działa na rzecz integracji 
osób o podobnych trudnościach i problemach życio-
wych. Można się tam spotkać i porozmawiać oraz 
podzielić się swoimi radościami i smutkami z innymi. 
Udział w zajęciach psychoedukacyjnych oraz w kursie 
aktywnego poszukiwania pracy dał mi wiele niezbęd-
nych wskazówek do poszukiwania pracy. Dzięki temu 
będę się mogła odnaleźć się na rynku pracy. Nauczy-
łam się, w jaki sposób być człowiekiem asertywnym 
oraz zaprezentować swoje mocne strony przyszłemu 
pracodawcy. Wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia 
w zakresie aktywizacji zawodowej zapewne pomogą 
naszej gminie w realizacji strategii rozwiązywania 
problemów społecznych z tym związanych. Ponadto 
w KIS poznałam bardzo ciekawe osoby, z którymi bardzo się zżyłam i zawiązały się 
między nami więzi przyjaźni. Dzięki temu nabrałam wiary w siebie i zrozumiałam, że 
trzeba dążyć do zamierzonego celu. Wspólne rozmowy i wymiana doświadczeń pomo-
gły rozwiązać mi problemy, z którymi borykałam się podczas szukania pracy. Dlatego 
uważam, że warto rozmawiać nie tylko o tym, co nas cieszy, ale również o tym, co nas 
trapi. Zajęcia w Klubie zmierzają do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko 
pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju.

                                                                                                                                Danuta Dziedzic

Początkowo wahałem się, żeby wstąpić do KIS, ale 
otwartość pracownika socjalnego przekonała, żeby 
wejść do KIS.

Chciałem się nauczyć na komputerze i spawania. 
W KIS poznałem wielu przyjaciół i się otworzyłem na 
ludzi, czuję się dobrze. Jestem bardziej otwarty, po raz 
pierwszy byłem nad morzem, było cudownie. Jestem 
bardziej odważniejszy w rozmowach z poznanymi po 
pierwszy raz ludźmi. Uczę się na komputerze. Pewnie 
się zachować w biurze jako petent. Przed wstąpieniem 
do KIS spędzałem w domu. Byłem samotnikiem.

Wojtek



66 67

 Klub integracji społecznej w oczach uczestników. Zamiast zakończenia

66

Klub Integracji Społecznej oceniam w samych super-
latywach, ponieważ dał mi on bardzo dużo, zresztą nie 
tylko mi. To, co od razu dało się zauważyć, to nowe przy-
jaźnie, które się nawiązały wśród uczestników Klubu, 
ale i w relacjach uczestnik – wykładowca czy uczestnik 
– opiekun grupy. Każdy na każdego może liczyć w sytu-
acjach dla niego trudnych i to jest bardzo fajne i bardzo 
potrzebne. Generalnie w Klubie panuje bardzo przyjem-
na, miła i wesoła atmosfera zarówno na zajęciach, jak 
i na luźnych spotkaniach. Poza tym KIS pozwala nam 
niepełnosprawnym uwierzyć w siebie i zdobyć nowe 
umiejętności, również zawodowe. Dla niektórych uczest-
ników to również szansa na zwyczajne wyjście z domu 
do towarzystwa ludzi, porozmawiania z przyjaciółmi i 
nie są oni skazani tylko i wyłącznie na siedzenie w przy-
słowiowych czterech ścianach. Oprócz zajęć i luźnych 
spotkań na uwagę zasługują też imprezy i wyjazdy inte-
gracyjne, które są organizowane w Klubie, np.: piknik in-
tegracyjny w gospodarstwie agroturystycznym, klubowe 

andrzejki itd. Na tego typu imprezach zawsze jest też bardzo miło i wesoło. Najbardziej 
wszystkim klubowiczom zapadł w pamięć integracyjny tygodniowy pobyt nad morzem 
w Dźwirzynie. Przez tydzień czasu mieliśmy możliwość spędzania czasu w swoim towa-
rzystwie, a co niektórzy z uczestników dzięki Klubowi byli nad morzem po raz pierwszy 
w życiu. Bardzo dużo też dają zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym. Są to prze-
miłe kobiety, które na zajęciach uświadamiają nam, że wcale nie jesteśmy gorsi od ludzi 
zdrowych, pomagają przełamywać bariery, rozwiązywać nasze problemy, uczą nas np. 
asertywności i tego typu zachowań, które ułatwiają życie w społeczeństwie. No i sama 
Pani „koordynatorka”, nasza kochana opiekunka grupy, jest cudowną, ciepłą osobą, któ-
ra zawsze jest gotowa nas wysłuchać pomóc czy doradzić, my też staramy się nie być jej 
dłużni i zawsze być do jej dyspozycji, np. ustalając wspólnie kolejne integracyjne spotka-
nie tak jak np. ostatnie andrzejki czy też zbliżające się nasze spotkanie wigilijne. No a 
najważniejszym, myślę, jest fakt, że Klub pomaga nam zwiększyć naszą atrakcyjność na 
rynku pracy i wręcz uświadamia nam, że wcale nie musimy być ludźmi bezrobotnymi, 
skazanymi na pomoc innych. My też możemy być samodzielni oraz powinniśmy się czuć 
potrzebni w społeczeństwie, choroba czy schorzenie, jakie każdy z nas przecież posiada, 
wcale nie musi być i nie jest przeszkodą w podjęciu pracy. To chyba tyle, co chciałbym 
powiedzieć na temat naszego KIS. Jeśli o czymś lub o kimś zapomniałem wspomnieć, 
to przepraszam, ale wszystko w Klubie mi się podoba i wszyscy są cudownymi ludźmi. 
Bardzo się cieszę, że dostałem taką szansę należeć do tego Klubu i być jego członkiem.
 Maciek, lat 40
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Dlaczego znaleźliśmy się w  Klubie Integracji 
Społecznej

Nasza obecność w Klubie spowodowana była bra-
kiem kontaktu z osobami należącymi do grupy ludzi 
pozostających samym sobie, najczęściej po różnych 
przeżyciach losowych.

W  Klubie odnaleźliśmy osoby, które starały się 
przez okres 2 lat wspierać nas w trudnych chwilach 
naszego życia. Zostały dla nas zorganizowane zaję-
cia z psychologiem, nauka aktywnego poszukiwania 
pracy, zajęcia komputerowe, florystyka i decoupage, 
ćwiczenia rehabilitacyjne, kasy fiskalne.

Zorganizowano dla nas wiele ciekawych wyjaz-
dów, między innymi nad morze, do Czech, Kudowy 
Zdrój i do wielu innych ciekawych miejsc w Polsce 
i za granicą. Podczas każdego wyjazdu opiekunowie 
dbali o miłą atmosferę i o to, żebyśmy zobaczyli jak 
najwięcej. Również mieliśmy ciekawie wypełnione 
piątki, np. wyjazdy do kina, basen, wspólne grillowa-
nie.

Zawsze mogliśmy korzystać z  kawy i  pysznych 
słodkości, każdy z  okazji urodzin otrzymywał tort 
z życzeniami. Samo przebywanie w KIS dodaje nam 
sił i radości bycia razem w grupie, mieliśmy zawsze 
pomoc w załatwieniu trudnych spraw w domu ro-
dzinnym, również jak poradzić sobie z trudnościami 
w instytucjach.

Z osób zamkniętych, ponurych staliśmy się osoba-
mi otwartymi na problemy czy wyzwania, potrafimy radzić sobie sami, ale nie oznacza 
to, że nie pragniemy przebywać w naszym Klubie dalej.

„Każdy chce mieć życie piękne bez rozterek, bólu, łez, lecz gdy przyjdą trudne czasy, 
ważne dla nas, że nadal KIS jest”.

Czekamy na spotkanie w KIS z radością, wiedząc, że możemy być z osobami, z który-
mi łączy nas wiele dobrego. Mamy wspaniałe kierownictwo oraz wykładowców, włożyli 
Oni wiele trudu, wyrozumiałości w pracy z nami.

W KIS czujemy się dowartościowani i odwzajemniamy tym samym.
Nasze motto dnia:
„Uśmiechasz się do Ludzi duszą, którą dajesz z siebie, a Oni oddają Ci swą w uśmie-

chu dla Ciebie”. Z podziękowaniem.
Uczestnicy KIS
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Drogi Czytelniku. Spotkał mnie wielki zaszczyt 
móc napisać kilka słów o Klubie Integracji 
Społecznej zwanym „KIS”. Jest mały problem, bo 
kilkoma słowami ciężko jest napisać o Rodzinie. 
Tak, o Rodzinie. Bo tak właśnie ja mogę nazwać 
nasz KIS. Jest to jedna wielka rodzina, na którą 
zawsze można liczyć. Wszyscy poznaliśmy się 
na tyle dobrze, że sobie ufamy i zawsze sobie 
pomagamy w miarę naszych możliwości. Jesteśmy 
osobami niepełnosprawnymi, które zrozumiały, 
że nam też od życia coś się należy. W naszym KIS 
jest osoba, która w nas wierzy i która nas zawsze 
wspiera, bez której nasza rodzina nie byłaby 
tak silna. Jest to osoba, która mobilizuje nas do 
życia. Tą osobą jest nasza wspaniała opiekunka 
Aleksandra. Jest ona ciepłą osobą, po prostu jest 
matką naszej rodziny. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy 
naszą Aleksandrę. My, osoby niepełnosprawne w 
KIS otworzyliśmy się do innych. Ja sama zaczęłam 
znów ufać ludziom. Prywatnie wiele przeszłam w 
życiu. Muszę przyznać, że nie rozpieszczało mnie 
życie ostatnio. Straciłam bardzo bliską mi osobę i 
zawiodłam się na najbliższych. Przestałam z tego 
powodu ufać ludziom, ale dzięki KIS to się zmieniło. 
Nasz KIS odwiedzają dwie wspaniałe kobiety Sylwia 
i Asia, są one psychologami. Rozmowy z nimi to 

sama przyjemność. Zawsze są otwarte na nasze problemy i zawsze nas wysłuchają i 
pomogą. Nauczyły nas czegoś ważnego – asertywności, o której zapominamy w czasie 
codziennych rozmów. Sylwię i Asię możemy nazwać nauczycielkami życia. Można 
zauważyć, że wkładają serca w swoją pracę, uczą nas iść przez życie z podniesionymi 
głowami pomimo naszej niepełnosprawności. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Jeśli 
przeczytałeś te słowa, które tu napisałam i usłyszysz kiedyś słowo „KIS”, zatrzymaj 
się i zainteresuj się tym słowem. Jeśli będziesz mieć możliwość zostać członkiem KIS, 
nie wahaj się i nie zastanawiaj się, czy warto. Uwierz, że warto zrobić wszystko, 
by znaleźć się w KIS. Nam każde wspólne spotkanie wydaje się za krótkie, a każdy 
wspólny wyjazd i zajęcia przybliżają nas do siebie jeszcze bardziej. Pamiętaj, w Klubie 
wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy traktowani na równi z innymi, pomimo 
że każdy z nas ma inne schorzenie. KIS zmienia życie, zmienia je na lepsze. Może i 
Ty znajdziesz tu drugą rodzinę. Życzę Ci tego z całego serca. Serca, które dzięki KIS, 
naszej Aleksandrze, Sylwii i Asi jest otwarte dla innych i znów chce żyć. Teresa, 34 lata
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KIS w Puszczykowie

Komputery nam niestraszne

Podczas kursu obsługi kasy fiskalnej

Wspólna wigilia

Odwiedziliśmy Kudowę ZdrójWzięliśmy udział w rajdzie terenowym

Na wigilię przybyły także przedszkolaki

Wystraczy odrobina chęci

Otwarcie KIS w Puszczykowie

Znamienici goście wigilii w KIS

Radość tworzenia
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Kluby integracji społecznej w praktyceKIS we Wronkach

Jesienne kwiaty

Nasz wspólny wyjazd

Obsługi komputerów można się nauczyć
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Listy uczestnikówKIS w Wolsztynie

Dobrze móc porozmawiać

Pokonać strach przed komputerem

Podczas zajęć plastycznych

Wigilijne spotkanie

Na wycieczce rowerowej
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Kluby integracji społecznej w praktyceKIS w Czempiniu

Uczymy się obsługi komputerów

Razem jeździmy na wycieczki

Można się tu dużo nauczyć

Otwarcie naszego KIS

Własnoręcznie tworzymy kartki 
okolicznościowe

Podczas warsztatów z psychologiem
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Wspólna majówka

Tworzymy małe dzieła sztuki

W świątecznym nastroju

Radość z bycia razem

Listy uczestnikówKIS w Kłodawie


