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ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną oraz jej wykorzystanie. 



 

KOŃCOWE SPOTKANIE PARTNERÓW W RAMACH 

PROJEKTU TAP 

 

Końcowe spotkanie partnerskie w ramach projektu odbyło się w Zoetermeer 

(Holandia) a zostało zorganizowane przez Leido Academy w dniach 7 i 8 lipca 2016 r. 

Głównym przedmiotem spotkania była dyskusja nad dwoma końcowymi rezultatami 

projektu: O3 „Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym” 

i O4 „Metodologia prowadzenia 

warsztatów w grupie decydentów 

i polityków społecznych” a także 

przegląd realizacji całości projektu. 

Partnerzy podzielili się informacjami na 

temat prowadzonych warsztatów 

skierowanych do osób ubogich i wykluczonych społecznie (w ramach 

działania O3), oraz dedykowanych decydentom i politykom społecznym 

(w ramach działania O4). We wszystkich krajach warsztaty cieszyły się 

dużym zainteresowaniem a uczestnicy podkreślali ich praktyczną wartość. 

Partnerzy przeznaczyli czas także na omówienie spraw związanych z ewaluacją i upowszechnianiem, szczególnie że 

projekt cieszy się dużym zainteresowaniem na forum międzynarodowym czego wyrazem było uczestnictwo niektórych 

partnerów w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Europejską Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). 

Podobnie też władze krajowe poszczególnych partnerów są żywo zainteresowane wynikami badań oraz wnioskami 

płynącymi z organizacji warsztatów, czego przykład mieliśmy także podczas tego spotkania. W drugim jego dniu 

gościliśmy w holenderskim Ministerstwie Spraw Społecznych i Zatrudnienia gdzie odbyliśmy interesującą dyskusję 

z przedstawicielami ministerstwa na temat najlepszych praktyk przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. 

 
Dyskusja z przedstawicielami holenderskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia 

Mieliśmy ciekawą 

dyskusję 

z przedstawicielami 

holenderskiego 

Ministerstwa Spraw 

Społecznych i 

Zatrudnienia na temat 

najlepszych praktyk 

walki z ubóstwem i 

 wykluczeniem 

społecznym. 



WSPARCIE DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

ORAZ DLA DECYDENTÓW I POLITYKÓW SPOŁECZNYCH – PODSUMOWANIE 

WARSZTATÓW 

Na przełomie czerwca i lipca br. odbyły się cykle warsztatów dedykowanych dwóm grupom docelowym projektu. 

Pierwsze adresowane były dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, drugie zaś – 

do decydentów i polityków społecznych. W kilku spotkaniach warsztatowych wzięło udział po 10 osób należących do 

poszczególnych grup. Każdy z uczestników zrealizował ścieżkę edukacyjną opartą na właściwych metodologiach 

przygotowanych w ramach projektu. Uczestnicy podzielili się także swoimi spostrzeżeniami oraz wskazali najbardziej 

istotne elementy warsztatów, którymi były m.in.: praktyczne podejście stosowane podczas nauczania, praca na 

realnych przykładach, elementy pracy twórczej i kreatywnej, pogłębianie samoświadomości. W ocenie uczestników 

poszczególnych warsztatów, były one dobrze zaplanowane, zaś efekty – konkretne, wymierne oraz przydatne 

w przyszłości. Każdy z uczestników warsztatów wskazał, że poleciłby je innym osobom, jako dobry sposób na 

podniesienie swoich kompetencji i poziomu wiedzy. 

 

 

 

 

 



 

VOL.TO JEST RAZEM PRZECIW UBÓSTWU 

 

 

We środę, 20 lipca 2016, w Turynie, odbyła się końcowa konferencja pn. "Nuove strade per l'inclusione sociale – 

seminarium upowszechniające w projekcie TAP ". Vol.To było organizatorem i gospodarzem imprezy, której celem 

była prezentacja rezultatów i produktów projektu po dwóch latach ciężkiej pracy. Projekt pozwolił na poznanie potrzeb 

ludzi żyjących w ubóstwie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, i zestawienie ich z mapą różnych europejskich 

systemów opieki oraz zaplanowaniem nowych obszarów działania. 

Plenarna część imprezy rozpoczęła się powitaniem gości  

przez wiceprezydenta Vol.To, pana Luciano Dematteis. 

Następnie pan Nicolò Triacca wyjaśnił polityki 

europejskie oraz główne cele strategii Europa 2020 wraz 

z możliwościami programu Erasmus+ w prezentowanym 

zakresie. Wprowadził on uczestników w tematykę 

projektu TAP, jego celów i rezultatów oraz końcowych 

produktów. Zaprezentował także ogólne dane na temat 

ubóstwa w Turynie i we Włoszech. Podczas imprezy 

pracownicy Vol.To zaprezentowali publikacje: „Ubóstwo 

i wykluczenie społeczne w wybranych krajach 

europejskich” oraz „Modele zabezpieczenia społecznego 

w wybranych krajach europejskich” a także przedstawili 

dwie nowe metodologie prowadzenia warsztatów. Spotkały 

się one z zainteresowaniem uczestników seminarium. 

Spotkanie było również okazją do przedstawienia studium przypadku „Krajowej służby cywilnej”, jako udanego 

doświadczenia szkoleniowego dedykowanego młodym ludziom pragnącym poprawić swoje kompetencje niezbędne do 

wejścia w świat pracy. Końcowym wynikiem „Krajowej służby cywilnej’ była broszura napisana przez młodych ludzi, 

którzy przez rok byli w kontakcie z Vol.To i stowarzyszeniami wolontariackimi, a którzy nabywali nowe umiejętności, 

ucząc się współdziałania z osobami w różnych sytuacjach i warunkach, by w ten sposób nauczyć się skutecznego 

działania mającego na celu zapobieganie ubóstwu. 

Publiczność była bardzo liczna i różnorodna, w seminarium wzięło udział 

ponad 50 osób. Uczestnikami byli członkowie organizacji 

wolontariackich, politycy, osoby wykluczone, młodzi którzy korzystali lub 

będą korzystać z usług służby publicznej, a także przedstawiciele 

publicznych i prywatnych instytucji działających w obszarze polityki 

społecznej i/lub działań na rzecz osób młodych celem włączenia ich 

w rynek pracy, nawet gdyby kryzys ekonomiczny utrudniał te działania. 

Na zakończenie 

spotkania odbyła 

się debata 

z zaproszonymi 

prelegentami. Goście zgłaszali bardzo wiele pomysłów i żywo 

uczestniczyli w wymianie poglądów. 

We środę 20 lipca 2016, w Turynie odbyła 

się konferencja końcowa “Nuove strade per 

l’inclusione sociale – TAP seminarium 

upowszechniające”. 



 

PROJEKT TAP PROPONUJE ŁAGODZENIE UBÓSTWA POPRZEZ 

INTENSYFIKACJĘ KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH W RUMUNII 

W dniu 28 lipca 2016 r., w siedzibie CILSDGC odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu TAP, 

w którym wzięło udział 25 osób z prywatnych instytucji oraz podmiotów publicznych, jak również osoby prywatne 

zainteresowane tematyką walki z ubóstwem i integracja 

społeczną. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy socjalni 

oraz pracownicy służb zatrudnienia, trenerzy zajmujący się 

edukacją osób dorosłych, przedstawiciele trzeciego sektora, 

reprezentanci regionu Cluj oraz miasta Cluj-Napoca spotkali 

się w ramach projektu z przedstawicielami grup docelowych 

by podyskutować nad poprawą edukacji dorosłych, która 

może przyczynić się do walki z ubóstwem. Uczestnicy 

omawiali jakie rozwiązania proponuje projekt TAP w tym 

zakresie. Rozmowy odbywały się w klimacie sprzyjającym 

poszukiwaniom tego typu rozwiązań, gdyż rząd Rumunii 

promuje obecnie różne rozwiązania w zakresie walki 

z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z których jeden 

dedykowany jest edukacji osób dorosłych, jako tzw. „Druga 

Szansa Edukacyjna”. 

Biorący udział w prezentacji projektu i jego głównych celów, uczestnicy zgodzili się, że choć „Druga Szansa 

Edukacyjna” jest promowana i prawnie uregulowana (w ustawie o edukacji narodowej) od ponad 10 lat, to jednak nie 

przynosi spodziewanych rezultatów ze względu na wielość drobnych aspektów jakie w niej zawarto, oraz ze względu na 

nowe potrzeby jakie pojawiają się w tym zakresie, w tym innych form kształcenia osób dorosłych. Przykładowo, 

w ramach projektu TAP, program szkoleniowy dla rozwoju umiejętności przedsiębiorczych podkreśla znaczenie 

rozwoju tzw. umiejętności „miękkich” osób dorosłych równolegle lub nawet przed dzieleniem się informacjami o tym, 

jak założyć i prowadzić firmę. 

Uczestnicy zapoznali się z metodologią warsztatów 

O4 dedykowaną decydentom i politykom 

społecznym, w której poprzez wymianę informacji 

między sobą nabywa się wiedzę z zakresu 

funkcjonowania systemów zabezpieczenia 

społecznego. Uczestnicy wyrażali zadowolenie z 

konstruktywnej dyskusji na zakończenie 

seminarium. Jeden z uczestników stwierdził: 

„Wszystkie instytucje odpowiedzialne za usługi 

socjalne powinny działać razem, jak w chórze, 

któremu przewodzić powinny władze lokalne, 

ponieważ tylko dzięki wspólnemu działaniu 

każdego, można zmniejszyć ubóstwo i wykluczenie 

społeczne”. Inny wskazał: „Projekt TAP jest 

dobrym punktem do opracowania spójnej 

inicjatywy legislacyjnej w zakresie walki z 

ubóstwem oraz integracji społecznej, a także 

punktem wyjścia do opracowania skutecznych 

strategii lokalnych”. 

Z punktu widzenia organizatorów, warto było zgromadzić ludzi z różnych instytucji 

i organizacji, co zapewniło owocną wymianę pomysłów i konstruktywną dyskusję 

poprzez różne wypowiedzi i uzupełniające się punkty widzenia na temat rozwiązań na 

rzecz ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego. 



 

 KOŃCOWE SPOTKANIE KRAJOWE – 25 SIERPNIA 2016 

 

Jest oczywistym, że każdy projekt ma swoją ograniczoną żywotność. Również projekt 

TAP zbliża się do końca swojego dwuletniego trwania. Pracowaliśmy energicznie 

poszukując grup społecznych najbardziej narażonych na ubóstwo oraz sposobów 

zapobiegania wejściu w ten stan a także skutecznych metod inkluzji społecznej. 

Wiązało się to przede wszystkim z opracowaniem szkoleń w zakresie poprawy i zwiększenia kompetencji związanych 

z przedsiębiorczością. W ciągu dwóch lat realizacji, projekt przyniósł wiele nowych efektów, w tym produktów 

w postaci drukowanej i cyfrowej, które mogą być wykorzystywane przez różnego rodzaju odbiorców. 

Dla nas - Leido - szczególnie istotna była możliwość spojrzenia na te kwestie przez pryzmat osób młodych, które chcą 

i mogą uczyć się w szkołach zawodowych. Są oni w większości zależni od swoich rodziców i nie mają wystarczających 

środków finansowych, jeśli chcieliby podjąć drogie studia. 

Widać to już na poziomie średniego szkolnictwa 

zawodowego. W obszarze szkolnictwa wyższego, niedawno 

został wprowadzony system pożyczkowy na studia. Studenci 

z rodzin ubogich mogą dostać wsparcie od rządu, choć ilość 

pieniędzy z pewnością nie wystarczy, aby mogli oni pójść na 

dobre studia. W ich przypadku życie na prywatnych 

stancjach i realizacja studiów nie jest jednak możliwa... 

Leido zobowiązało się również do tworzenia materiałów 

edukacyjnych dla młodzieży, z założeniem że będą one 

dotyczyć możliwości dla nich dostępnych oraz zagrożeń 

w tym obszarze. Korzystający z takich materiałów będą 

posługiwać się formą „zrób to sam”, rozwijając przy okazji 

swoje zachowania przedsiębiorcze, co przedłuży niejako żywotność projektu TAP. Jest to także dowodem na to, że co 

było dobrego w ramach projektu TAP, będzie również dalej rozwijane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 25 sierpnia rozmawialiśmy na temat 

zmian wraz z grupą zainteresowanych osób 

oraz z przedstawicielami wszystkich organizacji, 

które zaangażowały się w realizację projektu. 

Intencją było, aby rozpatrzyć co dzieje się wokół 

edukacji i szkoleń zawodowych dla osób 

młodych, którzy chcą się uczyć. Poszukiwano 

możliwych rozwiązań do zastosowania we 

współpracy z innymi organizacjami. 

Spotkanie w 
Waszyngtonie z 
przedstawicielami 
Community 
Colleges na temat 
podobnych 
problemów (część 
wizyty studyjnej, 
czerwiec 2016) 



 

HISZPAŃSKIE SPOTKANIA PRZECIW UBÓSTWU 

 

 

Końcowe spotkanie w ramach projektu TAP w Hiszpanii zgromadziło trzy organizacje 

uczestniczące w projekcie od początku jego trwania: Hiszpańska Konfederacja Centrów 

Edukacji i Szkoleń (CECE), Fundacia Ángel Martínez Fuertes oraz Fundacia Senara. Spotkanie miało na celu wspólne 

omówienie warsztatów w temacie ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

Na początku zostały przedstawione kwestie związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Hiszpanii, jak też 

zagrożeniem, na które narażone są osoby będące w takiej sytuacji oraz dróg wyjścia oferowanych przez każdą 

z wymienionych organizacji, w tym działania projektowe, wdrożenie ich, porady prawne oraz szkolenia w różnych 

aspektach… 

Przedstawiono ideę projektu TAP, a przedstawiciel CECE zaprezentował rezultaty projektu, w tym publikacje: „Oblicza 

ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich” oraz „Modele zabezpieczenia społecznego 

w wybranych krajach europejskich”. Po przerwie obiadowej odbyła się dyskusja na temat metodologii szkoleniowych 

O3 i O4. W tym celu, po dwóch uczestników warsztatów zaprezentowało siebie, warsztaty w których uczestniczyli oraz 

podzieliło się swoimi refleksjami nad ich ideą oraz wnioskami. Dyskusja, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy 

spotkania dotyczyła tematu „co możemy zrobić by zmaksymalizować efekty tych warsztatów?” oraz „jakie inne 

działania możemy podjąć celem zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”.  

 

W efekcie, wydarzenie to zostało ocenione pozytywnie, a instytucja je 

organizująca – CECE – wyraziła wdzięczność przybyłym oraz chęć 

podjęcia dalszej wspólnej pracy w przyszłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JESTEŚMY RAZEM PRZECIW UBÓSTWU 

Seminarium upowszechniające „Razem Przeciw Ubóstwu” w Estonii zostało zorganizowane w dniu 24 lipca w Tallinie 

pod hasłem „Jesteśmy razem przeciw ubóstwu”. Wzięło w nim udział 25 uczestników – reprezentantów organizacji 

pozarządowych, kilkoro polityków oraz decydentów z obszaru 

polityki społecznej, a także osoby z grupy ryzyka, najbardziej 

narażone na ubóstwo i wykluczenie społeczne. 

Szef MITRA, estońskiego partnera w projekcie TAP, pan Pavel 

Smulski zaprezentował dane dotyczące ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w Estonii oraz zaprosił uczestników do włączenia 

się w dyskusję. 

Członek zarządu MITRA, pani Ruta Pels przedstawiła ogólne 

założenia projektu TAP realizowanego w ramach programu 

Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, jego cele oraz zainicjowane 

partnerstwo.   

Uczestnicy, pracując w małych grupach, mieli okazję dowiedzieć 

się więcej o badaniach w ramach projektu dotyczących ubóstwa 

i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich 

oraz o modelach zabezpieczenia społecznego w wybranych  

krajach europejskich. Po przerwie odbyła się prezentacja 

i dyskusja na temat programów szkoleniowych, rozwijania 

umiejętności przedsiębiorczych do walki z ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym oraz rozwiązywania problemów 

poprzez zachęcanie do wspólnej komunikacji pomiędzy 

decydentami europejskimi i praktykami w dziedzinie pomocy 

społecznej. 

Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że temat ubóstwa jest bardzo ważny i istotny zarówno w Estonii, jak też w Europie 

oraz, że jest wiele do zrobienia aby zmniejszyć ubóstwo i podnieść świadomość na temat możliwości wśród grup 

ryzyka. 

 

Uczestnicy wsparli idee 

współpracy ludzi 

zagrożonych ubóstwem 

i decydentów, tak aby było 

możliwe lepsze zrozumienie 

potrzeb oraz była możliwość 

stworzenia wspólnej wizji 

przyszłych programów 

i szkoleń.  

 


