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CZAS NA NAUKĘ I DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ  

 

Ruta Pels (MITRA, Estonia) 

                                                                     Zdjęcia: Leonid Smulskiy (MITRA, Estonia)  

Spotkanie zespołu projektowego w Turynie (Włochy) 22-26 września 

2015, zorganizowane przez Vol.To, było wspaniałym 

doświadczeniem edukacyjnym dla wszystkich partnerów projektu 

TAP. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość nauczyć się czegoś od 

siebie, wymienić się dobrymi praktykami, omówić wspólne sprawy  

i zaplanować przyszłe działania.   

 Podczas tego spotkania wykorzystano różne techniki nauczania nieformalnego: prace zespołowe i gra Bingo, 

prezentacje ze spotkań plenarnych i pracy zespołowej, wizyta studyjna i spotkanie z przedstawicielami organizacji 

lokalnych. Uczestnicy mieli czas na dzielenie się 

doświadczeniami, dyskusję oraz pracę. Czas wolny został 

również bardzo dobrze wykorzystany i jesteśmy o krok 

do przodu jeśli chodzi o opracowanie metodologii 

warsztatów – jednych dla osób zagrożonych ubóstwem, 

drugich dla decydentów i polityków społecznych.    

 

 

 

Gra Bingo pomogła nam się lepiej poznać.  

Zespół z Hiszpanii podzielił się dobrymi 

praktykami z realizowanych przez nich projektów.  

Było też miejsce na dyskusję.  

Praca w międzynarodowych grupach sprzyja kreatywności.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja pt. “Life Management” 

autor Bert Wissink                  

(LEIDO, Holandia) była jednym z 

punktów głównych szkolenia.  

Dowiedzieliśmy się dużo o przedsiębiorczości podczas wizyty studyjnej w  szkole zawodowej. 

Spotkanie z przedstawicielami włoskich organizacji pozarządowych, było czasem wymiany dobrych 

praktyk.   



 

 

 

EUROPEJSKI SYSTEM OPIEKI SPOŁECZNEJ – CENNA ANALIZA 

 Jednym z dwóch produktów w pierwszym roku trwania projektu 

jest publikacja pt. Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych 

krajach europejskich, dokument liczący ponad 100 stron, stworzony 

przez partnerów, którego celem jest analiza mocnych i słabych stron 

systemu zabezpieczenia społecznego w krajach partnerów.   

Publikacja ta dzieli się na dwie części. Część pierwsza koncentruje się na charakterystyce struktury systemu 

zabezpieczenia społecznego i składa się z pięciu kwestii: aspektów prawnych – administracja, polityka społeczna, 

główni uczestnicy systemu, wzajemne stosunki i networking, wybór dobrych praktyk.      

Część druga analizuje odpowiedzi 61 polityków (decydentów w obszarze zabezpieczenia społecznego), przy użyciu 

pięciu zasadniczych tematów, łączących grupy pytań z kwestionariusza. Tematy te to: rola instytucji w walce 

z ubóstwem, networking i współpraca międzyagencyjna, efektywne rozwiązania, przedsiębiorczość jako narzędzie 

w walce z ubóstwem.  

Partnerzy uzgodnili pięć kluczowych punktów:     

1. Niektóre organizacje próbują opracować innowacyjne sposoby pomocy ubogim, choć podejście do tematu jest 

nadal obarczone zbyt dużą biurokracją;   

2. W żadnym z krajów partnerskich, współpraca międzyagencyjna nie jest oceniana pozytywnie i istnieje ogólne 

zapotrzebowanie na usprawnienie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami; 

3. Szkolenia i uczenie się, uznaje się za główne środki zapobiegające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu; 

4. Wiele osób traci bezpieczeństwo socjalne z powodu braku informacji o swoich prawach obywatelskich; 

5. Większość respondentów opowiedziała się za instrumentami związanymi z przedsiębiorczością (rozwój 

postawy i umiejętności przedsiębiorczych), jako środków zmniejszających ubóstwo i wykluczenie społeczne.    

Również profesor Giancarlo Rovati, dziekan wydziału Socjologii na Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore 

w Mediolanie, podkreśla wagę zebranych informacji, stwierdzając w swoim komentarzu do badań: 

Projekt TAP jest w sposób istotny przyczynia się do podkreślenie 

potrzeby przyjęcia system tzw. „plural welfare”, opartego na 

aktywnym partnerstwie pomiędzy instytucjami, organizacjami 

społecznymi oraz pro socjalnymi stowarzyszeniami, zdolnymi do 

szybkich i elastycznych reakcji w sytuacjach nieprzewidzianych. 

 
Prezentacja projektu TAP stowarzyszeniom wolontariackim 

z Turynu. (25/09/2015) 

Pełna wersja badania 

dostępna jest w 7 językach w 

Repozytorium na naszej 

stronie internetowej.  

Get the files. 

 

http://tap-project.eu/repository


 

 

 

PREZENTACJA PROJEKTU TAP NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ  

Raport pt. “Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce w porównaniu 

do wybranych krajów UE – wyniki badań”, został przedstawiony na 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Polsce.    

Konferencja na temat zmian społecznych i ekonomicznych odbyła się w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle. 

Konferencja dotyczyła wyzwań spowodowanych zmianami społeczno – ekonomicznymi i gościła przedstawicieli nauki 

z krajów partnerskich, ale również ze Słowacji i Ukrainy. Podczas spotkania przedstawiono raport z projektu TAP. 

Prezentacja pt. „Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce w porównaniu 

do wybranych krajów UE – wyniki badań” była poświęcona głównym 

wnioskom z badań projektowych.  

Głównym celem tego raportu było wyjaśnienie uczestnikom konferencji 

specyfiki ubóstwa w Polsce, w porównaniu z wybranymi krajami UE, 

które są partnerami w tym projekcie. Po przedstawieniu założeń 

teoretycznych, dotyczących problemu ubóstwa i wykluczenia 

społecznego, uczestników zapoznano z metodologią przeprowadzonych 

badań oraz z głównymi rezultatami, zarówno ilościowymi jak i 

jakościowymi. Wielu uczestników było bardzo zainteresowanych 

wynikami projektu i zadeklarowało chęć wzięcia udziału w warsztatach, które będą organizowane  

w ramach projektu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport znajdzie się w publikacji naukowej „Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej” (ISSN : 2081 – 2043). 



 

CZEMU MA SŁUŻYC SZKOLENIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ? 

 

 

Jako że opracowujemy program nauczania przedsiębiorczości (ET) dla ludzi pozostających w ubóstwie  i wykluczonych 

społecznie, lub znajdujących się w sytuacji podwyższonego ryzyka ubóstwa lub wykluczenia społecznego, zrobiliśmy 

przegląd dokumentów Unii Europejskiej i Banku Światowego dotyczących tych kwestii. Celem tego działania było 

podjęcie decyzji co do zakładanych wyników nauczania, tak aby tworzony przez nas program szkoleniowy opierał się na 

najnowszych konceptualizacjach.      

Więc czym jest przedsiębiorczość? 

Podczas gdy w Rekomendacji 2006/962/KE,  Kompetencje kluczowe w kształceniu ustawicznym  ‘inicjatywność i 

przedsiębiorczość’ jest jedną z ośmiu kompetencji kluczowych, definiując ją jako “umiejętność wcielania pomysłów w 

życie”, program Erasmus+ wymienia “inicjatywność i przedsiębiorczość” jako umiejętność ogólną.        

Jaki jest cel szkolenia z przedsiębiorczości? 

Zgodnie z publikacją Przedsiębiorczość w szkolnictwie wyższym, szczególnie na kierunkach niebiznesowych (Komisja 

Europejska, 2008), celem powinien być rozwój zdolności i podejścia przedsiębiorczego, które wpływają na stymulację 

gospodarki, poprzez zwiększenie kreatywności, innowacyjności i poziomu samozatrudnienia.  

Eksperci Banku Światowego twierdzą, że celem edukacji i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości jest ‘wspieranie 

uczestnictwa i podejmowania działań przedsiębiorczych, poprzez rozwój umiejętności i podejścia przedsiębiorczego’ 

(Robb et al., 2014, p.13). Poniżej znajdują się rezultaty edukacji w zakresie przedsiębiorczości (Eurydice, March, 2012), 

wykorzystane jako źródło w niedawnych badaniach na poziomie europejskim. 

 

 

Rezultaty nauczania ET 
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METODOLOGIA WARSZTATÓW DLA DECYDENTÓW SPOŁECZNYCH I 

POLITYCZNYCH  

 

 

Projekt Together against Poverty pomoże opracować metodologię 

warsztatów dla społecznych i politycznych decydentów.  

W wyniku tego działania, zostaną wybrane najistotniejsze tematy. Tematy będą wybrane z uwzględnieniem 

praktycznego podejścia do problemów ubóstwa, mechanizmów wejścia i wyjścia z ubóstwa, specyfiki poszczególnych 

krajów, jak również modeli zabezpieczeń społecznych. Tematy będą dopasowane do grup docelowych, aby 

zagwarantować, że podstawowe cele warsztatów, to jest: wzrost wiedzy, wymiana informacji i opracowanie zaleceń 

zmian (sugerowanych usprawnień dla każdego z krajów w dziedzinie modelu zabezpieczeń socjalnych), zostaną 

osiągnięte. Układ zawartości merytorycznej, zostanie ustalony w ramach warsztatów. 

Podczas okresowego spotkania zespołu projektowego w Turynie, odbyła się sesja poświęcona uzyskaniu rezultatu 4 

i doszliśmy do pewnych wniosków:  

Cel: rozwój umiejętności coachingowych wśród osób pracujących w obszarze pomocy społecznej i zwiększenie 

zdolności instytucji do opracowywania metodologii pracy z grupami docelowymi.       

Treść: Program coachingowy ustalający cele osobiste i zawodowe, zawierający studia przypadków, główne 

kompetencje, które trzeba rozwijać to: aktywne słuchanie, rozwiązywanie problemów, umiejętności uczenia się, 

ustalanie celów, zarządzanie emocjami, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów.    

Metody: sesje coachingowe / sesje grupowe oraz  partnerskie uczenie się.  

Ewaluacja: Samoocena (z umiejętności coachingowych), rozwiązywanie studiów przypadków. 

 

 



 ZAINTERESOWANIE PROJEKTEM  W 2016 ROKU, RÓWNIEŻ NA 

POZIOMIE EUROPEJSKIM  

 

Projekt TAP spotkał się z dużym zainteresowaniem w Holandii. Oczywiście problemy 

ubóstwa i wykluczenia społecznego nie są tam tak widoczne jak w innych krajach, ale 

wiadomo, że również tam jest dużo ludzi dotkniętych tymi problemami. Mniej 

środków przeznacza się na wspieranie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a dużo więcej wydaje 

się na usługi takie jak: wynajem mieszkań, opiekę zdrowotną i inne tego typu wydatki, które wpływają na życie 

wszystkich obywateli Holandii.               W nadchodzących latach na znaczeniu zyska rola gminy, biorąc pod uwagę fakt, 

że rząd nie jest już odpowiedzialny za większość regulacji dotyczących wsparcia wybranych grup – wsparcia, które 

będzie kluczowe dla grupy docelowej.  

Ale oczywiście rząd, reprezentowany przez Ministerstwo Spraw Społecznych, jest wciąż odpowiedzialny za narodową 

strategię, za całościowy budżet i umowy z gminami odnośnie budżetów. Z tego względu…     

skontaktowaliśmy się z Ministerstwem aby poinformować grupę 

urzędników państwowych o projekcie i założonych celach –  

w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania i plany stworzenia 

kursów dotyczących umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych.   

 

Efekt tego spotkania jest bardzo interesujący dla nas jak i dla całości projektu. Początkowo, zostaliśmy poproszeni 

o dołączenie do  grupy roboczej, kierowanej przez Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych. Członkami tej grupy były 

organizacje zaangażowane w walkę z ubóstwem w Holandii, o bardzo zróżnicowanych profilach: Caritas, Armia 

Zbawienia, Stowarzyszenie Banków Żywności, itd. Następne spotkanie odbędzie się w grudniu, i projekt TAP będzie na 

liście spraw a członkowie grupy roboczej zostaną poinformowani o naszych działaniach i celach.        

 

Poza tym wiadomo, że Holandia obejmie prezydenturę Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2016 roku. Oznacza to, 

że Ministerstwo Spaw Społecznych wyraża chęć organizowania zdarzeń międzynarodowych dotyczących problemu 

ubóstwa i wykluczenia społecznego w Europie. 

Holandia poprowadzi również konferencję 

czerwcową w Hadze, organizowaną przez European 

Social Network (ESN). Zostaną tam zorganizowane 

różne warsztaty toteż będzie okazja, aby poprosić 

organizatora o włączenie jednego lub dwóch 

warsztatów z projektu TAP. 

 

W nadchodzących miesiącach przekażemy więcej 

informacji odnośnie tych jakże pozytywnych 

działań, które pozwolą nam dzielić się wynikami  

i produktami projektu z Europą i jej Krajami 

Członkowskimi, na wysokim szczeblu politycznym.   

 

A tak przy okazji, w czerwcu w Amsterdamie, 

mieliśmy możliwość przedstawienia naszego 

pomysłu grupie Amerykanów, którzy byli bardzo 

zainteresowani tym co się tu dzieje - w końcu problem 

ubóstwa nie jest im obcy.    

 

 

Konferencja czerwcowa – z grupą z USA 


