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REGULAMIN  

Podlaskiej sieci współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubów 

Integracji Społecznej 

 
 

§ 1 Cele i zadania 

1. Celem głównym funkcjonowania Sieci jest zapewnienie dodatkowych form 

wsparcia wynikających z potrzeb wskazanych przez podlaskie Centra Integracji 

Społecznej i Kluby Integracji Społecznej.  

2. Cel główny realizowany będzie w szczególności poprzez realizację 

następujących zadań:  

a) wzajemne wsparcie merytoryczne i wymiana doświadczeń  

przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS działającej na 

rzecz tożsamych grup odbiorców, 

b) diagnozowanie problemów i potrzeb uczestników sieci, 

c) poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań związanych  

z motywowaniem uczestników do przystąpienia i aktywnego 

uczestniczenia w CIS/KIS, 

d) wprowadzanie rozwiązań budujących wiedzę i pozytywny wizerunek 

podmiotów reintegracyjnych. Wypracowywanie języka przełamującego 

stereotypy związane z reintegracją społeczną, 

e) oddziaływanie na służące reintegracji rozwiązania prawne/proceduralne 

na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,  

f) poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań związanych z lokalnym 

rynkiem pracy i podjęciem zatrudnienia przez absolwentów CIS/KIS, 

g) podnoszenie kompetencji kadr – działania projektowe, szkolenia 

wzajemne, inne formy wzajemnego wsparcia,  

h) aktywne uczestnictwo w regularnych spotkaniach sieciujących, których 

celem będzie wymiana doświadczeń i opinii na temat 

wypracowywanych rozwiązań, dobrych praktyk, 

i) promowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej, 

j) zapewnienie przepływu wiedzy o realizacji ciekawych projektów na 

poziomie regionalnym, 

k) podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań w ramach Sieci, 
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l)  integracja środowiska w wymiarze lokalnym, ponadlokalnym                               

i wojewódzkim w ramach Sieci. 

§ 2 Funkcjonowanie Sieci 

1. Członkostwo w Sieci jest dobrowolne. 

2. Spotkanie Sieci jest najważniejszą władzą Sieci. Odbywa się przynajmniej dwa 

razy do roku.  

3. Spotkania organizowane są w formie stałej z udziałem grupy reprezentatywnej 

oraz w formie otwartej z udziałem osób zapraszanych spoza przedstawicieli 

Sieci.  

4. Decyzje podejmowane są w trakcie spotkań Sieci w drodze konsensusu,  

w ostateczności poprzez głosowanie, przy czym jeden podmiot posiada jeden 

głos. 

5. Przedstawiciele Sieci wybierają spośród siebie współprzewodniczących Sieci: 

po jednym przedstawicielu CIS i KIS.  

6. Przewodniczący uprawnieni są do merytorycznego przygotowania spotkań, 

inicjowania ustaleń w sieci, reprezentowania sieci na zewnątrz. 

7. Przewodniczący pełnią swoją funkcję do momentu rezygnacji. Następnie 

przedstawiciele Sieci wybierają nowego przewodniczącego. 

8. Uczestnicy Sieci deklarują, że nie będą podejmowali działań na szkodę Sieci. 

9. Przedstawiciele Sieci przyjmują formułę bezpośredniego zwracania się po 

imieniu i wprowadzanie nowych członków do zasad funkcjonowania jako 

dobrą praktykę, budującą motywację do uczestniczenia w pracach Sieci wśród 

jej członków.  

 

§ 3 Komunikacja wewnątrz Sieci 

1. Członkowie Sieci komunikują się za pomocą grupy mailingowej, celem 

bieżącego wsparcia i dzieleniem się dostępem do wiedzy.  

2. Oficjalnym źródłem informacji o działaniach Sieci jest grupa dyskusyjna na 

forum internetowym i zakładka na stronie www.rops-bialystok.pl 
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