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CZWARTE SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU TAP 

 

Ruta Pels (MITRA, Estonia) 

                                                                     Zdjęcia: Leonid Smulskiy (MITRA, Estonia)  

Czwarte spotkanie partnerskie w ramach projektu odbyło się 

w Madrycie w siedzibie fundacji CECE w dniach 18 i 19 lutego 2016 r. 

Głównym przedmiotem spotkania była dyskusja nad dwoma 

końcowymi rezultatami projektu: O3 „Metodologia prowadzenia 

warsztatów w grupie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym” oraz O4 „Metodologia prowadzenia warsztatów 

w grupie decydentów i polityków społecznych”. 

Partnerzy zaakceptowali wersję dokumentu O3 przygotowaną przez CILSDGC (Rumunia) oraz przedyskutowali 

szczegóły i terminy przygotowania studiów przypadku dla metodologii warsztatów dedykowanych decydentom 

(rezultat O4). Oba dokumenty zostaną przetłumaczone na języki narodowe partnerów po przygotowaniu ich wersji 

końcowych. 

 

Partnerzy przeznaczyli czas także na omówienie spraw 

związanych z upowszechnianiem, ewaluacją oraz wnioskami 

płynącymi z wizyty monitorującej polskiej Narodowej Agencji 

u koordynatora projektu. Partnerzy zapoznali się 

z rekomendacjami Agencji i wzięli je pod uwagę w dalszych 

czynnościach związanych z projektem. Ustalili także tematykę 

najbliższego newslettera projektu oraz kwestie finansowe 

i organizacyjne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dyskusja partnerów podczas spotkania 

Dzielenie się informacjami 

z upowszechniania projektu w krajach 

partnerskich 



 

UZASADNIENIE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO DLA OSÓB ZAGROŻONYCH 

UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

W naszym programie szkoleniowym z zakresu przedsiębiorczości (O3), postanowiliśmy skoncentrować się na 

następujących kwestiach: wzroście samoświadomości i pewności siebie, zwiększaniu wiedzy o możliwościach rozwoju 

zawodowego oraz rozwijaniu umiejętności planowania. Decyzje te zostały podjęte w oparciu o wyniki badań 

przeprowadzonych wcześniej w ramach projektu TAP. 

Z raportu pt.   Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich

(Szczygieł, 2015) wynika, że osoby dotknięte lub zagrożone 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprawę swojej sytuacji 

finansowej, mogą uznać za niemożliwą lub niekonieczną. Badania 

pokazały, że osoby dotknięte lub zagrożone ubóstwem, które 

zaangażowaliśmy do projektu, przywykły do tej sytuacji i 

odznaczają się ograniczoną motywacją do poprawy swojej sytuacji. 

Skłaniają się raczej ku takim strategiom przetrwania jak 

ograniczenie swoich aktualnych potrzeb, korzystanie z pomocy 

społecznej lub zaciąganie kredytów. Rozwiązanie w postaci 

dodatkowej pracy wskazała niecała czwarta część respondentów. 

Ewidentnie, ich możliwości znalezienia zatrudnienia ograniczone są 

nie tylko przez ich podejście do problemu, ale również przez warunki 

społeczno-ekonomiczne w których żyją. Respondenci wskazali 

również na brak umiejętności przedsiębiorczych. 

 

Zalecenia raportu na potrzeby opracowania programu nauczania 

wskazują, że wśród osób uczących się istnieje potrzeba większej 

świadomości wewnętrznych zasobów wspierających rozwój 

przedsiębiorczości oraz sposobów ich aktywacji; uzyskania większej 

pewności siebie potrzebnej każdemu przedsiębiorcy; lepszego 

rozeznania się w aspektach prawnych dotyczących prowadzenia 

firmy, zarządzania, finansów i marketingu; jak również potrzeba 

uzyskania wsparcia w planowaniu własnej kariery. 

Poza wskazaniami dotyczącymi treści szkolenia, zalecenia raportu dotyczą również pewnych aspektów metodycznych: 

powinno stosować się praktyczne podejście i metody aktywnej partycypacji oraz zwiększyć dostęp do niezbędnych 

informacji odnośnie prowadzenia firmy, jak też zwracać uwagę na aspekty społeczne.  

W raporcie zatytułowanym  Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich

(Triacca et al., 2015) zawarto następujące zalecenia, istotne dla opracowania szkolenia dla osób dotkniętych lub 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: należy unikać jednorazowych szkoleń, należy opracowywać 

plany rozwoju osobistego i zawodowego oraz podmiotowe podejście do poszczególnych osób w nich uczestniczących. 

Przed właściwym rozpoczęciem szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia własnej firmy należy rozwinąć także 

określone umiejętności i postawy w zakresie przedsiębiorczości (pewność siebie, wytrwałość, komunikatywność, 

umiejętność zarządzania budżetem domowym, umiejętność prostego planowania, itd.), określane przez wielu jako 

„umiejętności miękkie”. 

  

Dyskusja na temat informacji zwrotnych 

dotyczących programu szkolenia 

z przedsiębiorczości (O3) 

http://tap-project.eu/pl/repozytorium/send/18-tap/41-o1-a4-publication-pl
http://tap-project.eu/pl/repozytorium/send/18-tap/56-modele-zabezpieczenia-spolecznego-w-wybranych-krajach-europejskich


Program szkolenia jest obecnie gotowy do wejścia w fazę pilotażu 

a wnioski dotyczące zakresu, w jakim odpowiada on potrzebom 

określonym w badaniach do projektu TAP, zostaną udostępnione 

do sierpnia 2016 r.  

 

IDEA SZKOLENIA DLA REZULTATU O4  

(DLA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH I DECYDENTÓW) 

 

Głównym celem szkolenia jest wsparcie rozwoju 

zawodowego zainteresowanych stron działających w systemie 

zabezpieczenia społecznego w walce z ubóstwem oraz/lub 

wykluczeniem społecznym. 

Każdy z partnerów zbierze 10-cio osobową grupę składającą się z polityków, decydentów i praktyków (pracowników) 

działających w sektorze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; ich zadaniem będzie opracowanie rozwiązań 

dla osób ubogich i wykluczonych, opisanych 

zgodnie z ustawodawstwem właściwym dla ich 

krajów/regionów, oraz stworzenie szczegółowej 

procedury dla wszystkich instytucji 

reprezentowanych przez tych przedstawicieli. 

Głównym celem szkolenia jest rozwój zawodowy 

osób zainteresowanych tematem roli systemów 

zabezpieczenia społecznego w zwalczaniu 

ubóstwa oraz/lub wykluczenia społecznego. 

Cele szkolenia to: 

 Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania 

problemów; 

 Modelowanie umiejętności 

przekrojowych (w tym współpracy 

i aktywnego słuchania); 

 Zwiększenie wiedzy uczestników na 

temat funkcjonowania systemów 

zabezpieczenia społecznego w innych 

krajach UE; 

 Rozwinięcie umiejętności myślenia 

analitycznego. 

 

 

 

 

 

Dyskusja na temat informacji zwrotnych odnośnie 

programu warsztatów dla polityków społecznych 

i decydentów (O4) 



 

REKRUTACJA CHĘTNYCH NA WARSZTATY 

 

W ramach projektu od marca br. trwać będą warsztaty 

dla przedstawicieli dwóch grup docelowych: osób ubogich 

i wykluczonych społecznie lub zagrożonych tymi problemami oraz 

dla decydentów i polityków społecznych. W każdej z grup planuje się 

przeprowadzić warsztaty, w których udział weźmie po 10 osób.  

W przypadku pierwszej grupy decydującym kryterium jest spełnienie jednej z poniższych przesłanek: 

 bycie osobą bezrobotną, 

 posiadanie niskich kwalifikacji lub wykształcenia (maksymalnie gimnazjalnego), 

 bycie samotnym rodzicem, 

 bycie rodzicem w rodzinie wielodzietnej, 

 osiąganie dochodów uprawniających do skorzystania z zasiłków pomocy społecznej. 
 

W drugim przypadku, osoba uczestnicząca w warsztatach musi być przedstawicielem instytucji zajmującej się pomocą 

społeczną lub instytucji decydującej o kształcie takiego wsparcia. 

Rekrutacja jest otwarta, jednak dotarcie do osób z pierwszej grupy docelowej może być trudne. Z tego powodu 

zdecydowano się na połączenie różnych źródeł dotarcia do osób z tej grupy. Oprócz bazy beneficjentów projektów 

dla osób wykluczonych, do których ma dostęp CWEP, stowarzyszenie wykorzystuje także sieć instytucji pomocowych 

z którymi współpracuje. Znalazły się tam zatem Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, prywatne stowarzyszenia 

pomocowe (np. działające na rzecz kobiet Stowarzyszenie „Victoria” czy ogólnopolskie Towarzystwo Pomocy  

im. Św. Brata Alberta), których podopieczni uczestniczyli w badaniach. Dużą rolę w upowszechnianiu informacji 

o organizowanych warsztatach ma także informacja przekazywana przez samych potrzebujących swoim znajomym 

znajdującym się w podobnej sytuacji. 

W przypadku drugiej grupy docelowej – kluczową rolę odgrywają kontakty z instytucjami, w których prowadzone 

były badania. 

PŁACA MINIMALNA I INTENSYWNOŚĆ PRACY W WYBRANYCH KRAJACH UNII 

EUROPEJSKIEJ 

Prowadzone w ramach projektu badania dotyczące ubóstwa 

i wykluczenia społecznego objęły także ich aspekty ekonomiczne. 

W krajach partnerskich projektu, tj.: Estonii, Hiszpanii, Holandii, 

Polsce, Rumunii oraz we Włoszech dokonano analizy wielkości płacy 

minimalnej oraz intensywności pracy jako czynników związanych 

ze sobą i mogących wpływać w znaczący sposób na  

„model” ubóstwa [1].  

Do analizy wykorzystano dane pochodzące w bazy EUROSTAT za lata 2004-2016 według informacji na dzień 

1 stycznia danego roku. W poszczególnych krajach widoczna była bardzo duża rozpiętość płacy minimalnej (Wykres 1). 

Najwyższa wartość płacy minimalnej odnotowana była w Holandii i wynosiła w badanym okresie średnio 1,4 tys. EUR. 



Najniższa zaś była w Rumunii i tylko w ostatnich dwóch latach wyniosła nieco ponad 200 EUR. Warto zaznaczyć, 

że średnia płaca w poszczególnych krajach jest od dwóch do trzech razy większa w stosunku do płacy minimalnej. 

Wykres 1. Płaca minimalna w latach 2004-2016 w wybranych krajach UE 

 

Część gospodarstw domowych należy do grupy gospodarstw o niskiej lub nawet bardzo niskiej intensywności pracy, 

co skutkować może osiąganiem bardzo niskich dochodów. W tym względzie posiadanie dzieci często temu sprzyja, 

choć nie jest to regułą. W przypadku bardzo niskiej intensywności pracy jest ona częściej spotykana w gospodarstwach 

domowych bez dzieci (Tabela 1). 

Tabela 1. Gospodarstwa o niskiej lub bardzo niskiej intensywności pracy (w %) 

Miejsce zamieszkania 
Gospodarstwa z dziećmi Gospodarstwa bez dzieci 

bardzo niska niska bardzo niska niska 

Estonia 2,2 2,9 4,6 1,8 

Hiszpania 5,2 5,0 7,2 4,2 

Holandia 1,9 2,0 5,8 2,3 

Polska 1,9 4,5 5,5 3,3 

Rumunia 1,9 4,2 4,0 1,9 

Włochy 3,4 4,7 3,5 3,6 

Źródło: EUROSTAT, dane za 2013 
 

Łączny odsetek gospodarstw o niskiej i bardzo niskiej intensywności pracy, w których są bądź nie ma dzieci w Estonii 

wyniósł 11,5%. W Hiszpanii odsetek ten sięgnął aż 21,6%. W Holandii był on prawie dwukrotnie niższy i wyniósł 12%, 

podobnie w Rumunii. W Polsce i we Włoszech było to po 15,2%. 

 

Przypisy: 

[1] Statystyki nie odnotowują płacy minimalnej we Włoszech. 
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WIADOMOŚCI ZE STOWARZYSZENIA: ZBIÓRKA JEDZENIA ABY  

WALCZYĆ Z UBÓSTWEM 

 

Pod koniec 2015 r. organizacja Banco Alimentare przyłączyła się do zbiórki żywności prowadzonej w całym kraju.  

W to działanie zaangażowano ponad 1.300 wolontariuszy, którzy odwiedzili 11.000 sklepów spożywczych, stoisk na 

rynkach oraz supermarketów, prosząc 5.5 mln Włochów o wsparcie, które wyniosło 8.990 ton jedzenia. Tylko 

w samym Piemoncie wolontariusze zebrali więcej niż 872 tony. Te dane pokazują, że trwający kryzys ekonomiczny nie 

ma wpływu na odruch ludzkiej solidarności z potrzebującymi. 

Vol.To zaangażowało się w pomoc dla Banco Alimentare Piemonte Onlus. Wyniki wskazują, że pomoc zebrana 

w Piemoncie tylko podczas jednego dnia akcji pozwoliła wesprzeć żywnością około 115 tys. osób. Inicjatywa ta 

rozpoczęła się w 1997 r. i w ciągu kolejnych 19 lat poszerzała swoje oddziaływanie stając się skutecznym sposobem 

dostarczania jedzenia potrzebującym i budowania kultury solidarności. 

 

 

W ciągu jednego dnia hojność mieszkańców regionu Piemont 

pozwoliło Banco Alimentare dostarczyć żywność do około  

115 tys. ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: Banco Alimentare  

 

http://www.bancoalimentare.it/en/torino


 ZAINTERESOWANIE NASZYMI REKOMENDACJAMI 

W pierwszej połowie 2016 roku Holandia sprawuje 

Prezydencję w Radzie Europy. Jednym z głównych 

punktów, na które zwraca uwagę holenderski rząd 

jest walka z ubóstwem. 

 

Taki właśnie jest powód zaplanowania dorocznej konferencji Europejskiej Sieci Społecznej (European Social Network) 

w Holandii w czerwcu br. Leido wystosowało do organizatorów propozycję by móc zorganizować warsztaty w ramach 

projektu TAP podczas tego wydarzenia, jednak inna holenderska organizacja (Cordaid), która jest zaangażowana 

w sferę działania spółdzielni socjalnych, została wybrana jako uczestnik konferencji. Niemniej jednak, obie organizacje 

są członkami krajowego porozumienia organizacji zaangażowanych na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, co oznacza, 

że jesteśmy w kontakcie co do realizacji naszych celów. 

 

Poza tym, Ministerstwo Spraw Społecznych 

zainicjowało działanie portalu internetowego dla 

dobrych praktyk. Leido podjęło możliwość przesłania 

najbardziej odpowiednich dokumentów jako 

rezultatów projektu TAP (publikacji po badaniach). 

Oznacza to, że więcej grup interesariuszy w Europie 

będzie mogło dowiedzieć się o naszym projekcie. 

 

Kontakty, jakimi obecnie dysponujemy, a które 

nawiązane zostały podczas prowadzenia badań 

w 2015 r., przynoszą wymierne korzyści. Niektóre 

z władz lokalnych, które brały udział  w badaniu O2 

dotyczącym zasad pomocy osobom ubogim 

i wykluczonym społecznie, są obecnie zainteresowane 

organizacją końcowego wydarzenia upowszechniającego dla 

projektu TAP u siebie.  

 

Naszym celem jest zorganizowanie w Holandii w dniu 8 lipca br. międzynarodowego seminarium w jednym z tych 

miast, dając tym samym możliwość partnerom do przedstawienia rezultatów projektu, dobrych praktyk ze swoich 

krajów, realizowanych zarówno na szczeblu lokalnym, jak regionalnym i krajowym. W ten sposób decydenci z tego 

miasta będą mogli zapoznać się z dobrymi praktykami, jak też zaprosić współpracujących z nimi decydentów z innych 

części Holandii. To wieść może do zawiązania współpracy zgodnej z celami projektu TAP. 

 

Nie mniej ważnym działaniem planowanym do podjęcia przez Leido zaraz po przerwie wakacyjnej będzie utworzenie 

krajowej sieci instytucji chcących organizować warsztaty wsparcia dla grup docelowych projektu TAP, jako odpowiedzi 

na istniejące zapotrzebowanie w tym zakresie. Bazując na stworzonych metodologiach prowadzenia obu warsztatów, 

które opracowane zostały w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, planuje się powiązanie ich z kursem ‘Life Management’. 

Oznacza to, że zaraz po zakończeniu projektu będzie wiele możliwości współpracy między instytucjami, także poza 

granicami kraju. 

Leido zaraz po przerwie wakacyjnej planuje zawiązać krajową sieć 

instytucji chcących organizować warsztaty w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie instytucji pomocowych dla grup docelowych 

projektu TAP. 

Spotkanie z reprezentantami krajowej sieci 

współpracy 


