
 
 
 

 

 
ZASADY UDZIELANIA DOTACJI 

 

Dotacje udzielane są wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób: 

 będących absolwentami centrum integracji społecznej (CIS), tj. osoby, które przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyły w zajęciach w centrum integracji społecznej i 
otrzymały zaświadczenie, osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez 
okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej; 

 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich; 

 długotrwale bezrobotnych; 

 ubogich pracujących; 

 opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii; 

 opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. 

 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do 
objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. z powodu sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, 
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w 
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej; 

b) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 
sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 998, z późn. 
zm.); 

c) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoraliza-
cji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 969); 

d) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457, z późn. zm.); 

e) osoby lub rodziny należące do mniejszości narodowych lub etnicznych, o których mowa w 
ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 823), kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 



 
 
 

 

społecznej, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

f) osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 882, z późn. zm.), 

g) osoby niesamodzielne; 

h) osoby zagrożenie eksmisją; 

i) osoby odbywające kary pozbawienia wolności. 


