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CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I JEGO ROLA W REALIZACJI ZAŁOŻEŃ
SYSTEMU ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO
Streszczenie
System zatrudnienia socjalnego pełni rolę uzupełniającą wobec systemu pomocy
społecznej. Spośród wszystkich instytucji wprowadzonych w jego ramach to właśnie centra
integracji społecznej mają największy wpływ na wypełnianie podstawowego celu tego
systemu, a więc podejmowaniu działań zmierzających do poprawy ludzkiego życia i
przeciwdziałaniu marginalizacji określonych grup społecznych przez ich reintegrację
społeczno-zawodową. O przydatności centrów niech świadczy fakt, iż z roku na rok ich sieć
się powiększa.
Realizacja tych zamierzeń jest ciężkim i kosztownym zadaniem CIS, lecz w dalszej
perspektywie przyczynia się ona do większego usamodzielnienia się tych osób na rynku pracy
oraz pomaga przyswoić właściwe postawy społeczne. W tym aspekcie działania prowadzone
przez CIS, wywierają pozytywny wpływ na swych uczestników. Należy jednak pamiętać, że
aby CIS funkcjonowało efektywnie musi mieć zagwarantowane konieczne fundusze oraz
przeszkoloną kadrę. Tym istotniejsze jest wypracowanie lepszych metod współdziałania tej
jednostki z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami pomocy społecznej.
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CENTER OF SOCIAL INTEGRATION AND ITS ROLE
IN IMPLEMENTATION OBJECTIVES RAISED OF EMPLOYMENT SOCIAL SYSTEM
Summary
The social employment system are complementary to the social assistance system.
Among the all institutions introduced in its framework exactly centers of social integration
have the greatest influence on the fulfillment of the primary objective of the system, which is
take measures to improve human life and preventing the marginalization of certain social
groups by their social and professional reintegration. The suitability of centers can be proved
by the fact that every year the network is growing.
Implementation of these objectives is a difficult and expensive task of centers of social
integration, but in the longer term it contributes to greater empowerment of these people in
the labor market and helps them to assimilate the appropriate social attitudes. In this aspect,
the activities carried out by centers of social integration have a positive impact on their
participants. It should however be remembered that in order to ensure the effective
functioning of the center of social integration, it must be guaranteed the necessary funds and
trained staff. Even more important is to develop better methods of cooperation between the
units of local businesses and institutions of social welfare.
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