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TOGETHER AGAINST POVERTY –
PROJEKT W SKRÓCIE

Projekt jest wynikiem rozpoznania luki między realnymi potrzebami osób
z obu grup docelowych. Luka ta wynika z niezrozumienia problemów
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i ich
niewystarczającego wsparcia. Główne rezultaty intelektualne są związane
z planowanymi działaniami realizowanymi w dwóch fazach projektu.
W fazie pierwszej - badania - zaplanowano prowadzenie badań na temat
ubóstwa i wykluczenia społecznego, wraz z badaniem modeli
zabezpieczenia społecznego. Te działania powinny przynieść następujące
rezultaty:
Raport z badań nt. ubóstwa;
Raport z badań nt. modeli zabezpieczenia społecznego.
Ten etap potrwa od 01/09/2014 do 31/08/2015.
Druga faza - warsztaty - obejmuje rozwój metodologii szkoleniowej oraz
realizację warsztatów dla dwóch grup. Rezultaty tej fazy to:
Metodologia prowadzenia warsztatów dla grup osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
Metodologia prowadzenia warsztatów dla decydentów w obszarze
polityki społecznej.
Ten etap potrwa od 01/09/2015 do 31/08/2016.

Głównym celem projektu jest zapobieganie ubóstwu
poprzez rozwój i wdrażanie narzędzi edukacyjnych,
które są odpowiednie dla obu grup docelowych
projektu:
1) osoby narażone na ubóstwo w szczególnym stopniu
(tj. bezrobotni, osoby z niskim wykształceniem,
samotni rodzice, rodziny wielodzietne);
2) politycy i decydenci w sferze społecznej.

[Faceţi clic aici pentru a adăuga o legendă]

UBÓSTWO W POLSCE – PODSUMOWANIE

Statystyki prezentowane przez GUS pokazują, że najbardziej zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Polsce
są przedstawiciele poniższych grup:
- bezrobotni (w szczególności z niskim wykształceniem),
- niepełnosprawni,
- rodziny wielodzietnie.
Najwyższe wskaźniki zagrożenia zjawiskiem bezwzględnego ubóstwa są notowane wśród mieszkańców wsi i małych
miast [1].
Wykres 1 przedstawia odpowiednie dane.

Wykres. 1. Grupy zagrożone ubóstwem w Polsce
Źródło: Ubóstwo w Polsce według badań GUS, Wyd. GUS, Warszawa 2013.
Rezultaty badań na temat spójności społecznej wykazały, że:

15,1% gospodarstw domowych zostało dotkniętych ubóstwem dochodowym
(gospodarstwa domowe z dochodem poniżej 60% mediany dochodu), 13,5%
gospodarstw domowych miało złe warunki życia (indeks bierze pod uwagę
warunki mieszkaniowe, posiadane środki finansowe, posiadane dobra trwałego
użytku, możliwość spełnienia podstawowych potrzeb). 15,9% gospodarstw
domowych nie mogło uzyskać płynności finansowej (wskaźnik uwzględnia
subiektywne opinie członków gospodarstw dotyczące ich statusu materialnego,
bogactwa i posiadanych długów).
13,5% gospodarstw było dotkniętych ubóstwem (indeks ubogich warunków życia
bierze pod uwagę warunki mieszkaniowe, posiadanie dobra, zaspokajanie
podstawowych potrzeb).

15,9% gospodarstw było dotkniętych brakiem
płynności finansowej (indeks bierze pod uwagę
subiektywne opinie członków gospodarstw
w zakresie ich statusu materialnego i dobrobytu
oraz trudności w wymiarze ekonomicznym).

Według źródeł dochodu, wszystkie
trzy formy ubóstwa dotyczą
gospodarstw korzystających
z zasiłków. Odpowiednio, według
źródeł dochodu:

Szczególne ryzyko ubóstwa (wszystkie trzy formy ubóstwa) było
obecne w 4,6% gospodarstw.



Ubóstwo dochodowe zagraża
71.3% i 37.6%, odpowiednio,

Analizując zjawisko według wieku, odkryliśmy że:



Ubogie warunki życia
zagrażają 57.7% i 30.2%,
odpowiednio,



Brak płynności finansowej
zagraża 57.6% i 34.4%,
odpowiednio.



ubóstwo dochodowe najbardziej zagraża osobom w wieku
16-24 lat (18.4%),



ubóstwo związane z warunkami życia najbardziej zagraża
osobom w wieku 65-74 lat (18%),



ubóstwo związane z brakiem płynności finansowej
najbardziej zagraża osobom w wieku 55-64 lat (19%).

Analizując zjawisko według miejsca zamieszkania, odkryliśmy że:


ubóstwo dochodowe dotyczy 10.7% mieszkańców miast
i 23.7% mieszkańców wsi;



ubóstwo warunków życia dotyczy 11.5% mieszkańców miast
i 17.7% mieszkańców wsi;



brak zbilansowanego budżetu dotyczy 15.7% mieszkańców
miast i 16.4% mieszkańców wsi.

Źródło:
[1] Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013. (Badania budżetów
gospodarstw), Departament badań społecznych GUS, 2014, s. 3.
[2] Ubóstwo w Polsce według badań GUS, Wyd. GUS, Warszawa
2013, s. 49, 56.

Samotni rodzice są również narażeni
w dużym stopniu na każdą z tych
form ubóstwa: zależne od dochodu
(27,5%), miejsca zamieszkania
(24,5%) i ubóstwo związane
z brakiem równowagi budżetowej
(34,3%). Podobnie, małżeństwa z 3
i więcej dzieci są narażone na
działanie tych form ubóstwa (39%,
20,7% i 23,3%, odpowiednio).
Wskaźniki te zwiększają się, gdy
w gospodarstwie domowym, oprócz
dzieci znajdują się inne osoby na
utrzymaniu [2].

SPOTKANIE POCZĄTKOWE W RZESZOWIE
Pierwsze spotkanie w ramach projektu "TAP" odbyło się w Rzeszowie 7-8 października 2014 roku. Spotkanie odbyło się
z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów. Pierwszy dzień poświęcono na dyskusję nad aspektami
merytorycznymi projektu. Partnerzy omówili plan pracy w zakresie badań nt. ubóstwa i funkcjonowania modeli
zabezpieczenia społecznego. Partnerzy przedstawili wyniki przeprowadzonych analiz. Na drugi dzień omówiono
kwestie związane z zarządzaniem projektem, monitoringiem, ewaluacją i upowszechnianiem rezultatów. Utworzono
też konto na Facebooku. (https://www.facebook.com/TAPPLROESEENLIT?fref=ts). To będzie jeden z kanałów, na
którym regularnie będą publikowane informacje o postępie projektu.

SPANISH CONFEDERATION OF EDUCATION AND TRAINING CENTERS
(CECE)

Hiszpańska Konfederacja Oświaty i Ośrodków Szkoleniowych (CECE) jest organizacją non-profit. To profesjonalna
organizacja założona w 1977 roku, która reprezentuje szeroki sektor edukacji w Hiszpanii od przedszkola do poziomu
uniwersyteckiego. Obejmuje ponad 5000 ośrodków kształcenia i szkolenia wśród swoich członków.
Role instytucjonalne CECE to: zarządzanie aktualizacją umów edukacyjnych; negocjowanie umów zbiorowych w tym
sektorze; reprezentacja tego sektora w kolegialnych zarządach; obecność instytucjonalna w Organizacji Pracodawców
hiszpańskich (CEOE) oraz w niektórych organizacjach międzynarodowych, w których bierze czynny udział, a także
utrzymywanie kontaktów z władzami publicznymi w sektorze edukacji. CECE jest członkiem następujących organizacji
międzynarodowych: EFVET (Europejskie Forum Kształcenia i Szkolenia Zawodowego), ESHA (Stowarzyszenie
Dyrektorów Szkół Europejskich) oraz ECNAIS (Rada Europejska Krajowych Stowarzyszeń Szkół Niezależnych).
CECE daje wsparcie dla swoich członków w 5 obszarach: (1) organizację kursów LLL dla nauczycieli; (2) wdrażanie
innowacji technologicznych dla swoich członków; (3) stosunki międzynarodowe członków; (4) pomoc w realizacji
Modelu Doskonałości EFQM w jej instytucjach członkowskich; (5) doradztwo prawne dla instytucji członkowskich.
Profil edukacyjny CECE poszerza działania fundacji (Fundación Ángel Martínez Fuertes), która od 1996 roku prowadzi
działania społeczne dotyczące włączania społecznego osób bezrobotnych, osób w wieku 45+, kobiet,
niepełnosprawnych, imigrantów itd.

KONTEKST

Według najnowszego raportu na temat wykluczenia społecznego w Hiszpanii przedstawionego 28 października 2014 r.
przez Caritas Hiszpania, 22% gospodarstw domowych znajduje się poniżej granicy ubóstwa, a kolejne 30% na skraju
ubóstwa. Charytatywna organizacja kościoła zauważa, że 11 milionów ludzi znajduje się poniżej progu ubóstwa, przy
czym w kraju znajduje się 30 tys. osób bezdomnych. 580 tys. Hiszpanów, prawie 3,3% ogólnej populacji, nie otrzymuje
żadnych dochodów.
Obywatele przeznaczają 34% dochodów na spłatę kredytów, a tylko 7% populacji może opłacić domowe wydatki na
czas.
W roku 2010, limit ubóstwa zmniejszył się do 7800 euro na rok, co oznaczało spadek o 200 euro w porównaniu do
poprzedniego roku. Caritas spodziewał się pogorszenia sytuacji w 2012 roku.
Hiszpania to kraj o wysokim odsetku ludzi ubogich - ok. 21,8% populacji przy średniej unijnej 16,4%. Tylko Rumunia
i Łotwa notują gorszy wynik.

MITTETULUNDUSÜHING MITRA

Mittetulundusühing MITRA to organizacja pozarządowa założona w Estonii w 2012 roku przez wolontariuszy
z doświadczeniem w projektach europejskich, takich jak Młodzież w działaniu, NordPlus, EuropeAid, Daphne,
Grundtvig i Leonardo da Vinci (partnerstwa).
Jednym z celów MITRA jest włączanie osób dyskryminowanych - bezrobotnych, mniejszości narodowych, słabo
wykształconych i pozbawionych kwalifikacji zawodowej - do aktywnego życia, motywacja do nauki i unikania
wykluczenia społecznego. MITRA pracuje z tymi grupami na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.
Mittetulundusühing MITRA zorganizowała kurs szkoleniowy
"Obywatelstwo europejskie: Znaczenie, Rozumienie, Działania" 1221 sierpnia 2013 roku w Narva-Joesuu, Estonia. Kurs został
zorganizowany dla 27 młodych ludzi i pracowników młodzieżowych
z 14 organizacji w całej UE i krajów sąsiadujących. Projekt wspierał
aktywne włączanie młodych ludzi z mniejszymi szansami większość uczestników pochodziła z obszarów wiejskich i grup
dyskryminowanych społecznie w tym imigrantów i mniejszości
narodowych.

Kontakt:
Pavel Smulski, prezes MITRA,
paul_smulski@hotmail.com
Ruta Pels, project manager,
ruta.pels@mail.ru

MITRA zorganizowała kurs Erasmus+ KA1 "Obywatelstwo
Europejskie: ucz się i działaj" dla pracowników młodzieżowych z 3
krajów bałtyckich i z Kaukazu w okresie 23-30 lipca i 1-8 września 2014 roku w Nelijarve, Estonia.

CO PIĄTA OSOBA W ESTONII ŻYJE W UBÓSTWIE

Według statystyk, w 2012 roku w Estonii 18,7% obywateli żyło
poniżej poziomu względnego ubóstwa, a 7,3% w skrajnym ubóstwie.
Całkowity odsetek osób żyjących w sferze względnego ubóstwa
wzrósł o 1,2 punku procentowego w porównaniu do poprzedniego
roku, ale odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmalał o 0,8
punktu procentowego.

Dochody ludności wzrosły, jednak w tym samym czasie wzrosły nierówności dochodów. Transfery socjalne
(świadczenia państwowe i emerytury) pomagały zapobiegać ubóstwu; zostały one uwzględnione w przychodach, stopa
zagrożonych ubóstwem wynosiłaby 39,6%, a stopa ubóstwa absolutnego 31,3%.Osoba była uznana za zagrożoną
ubóstwem, jeśli jego / jej miesięczny dochód rozporządzalny wynosił poniżej 329 euro (299 euro w 2011 roku),
a skrajnym ubóstwem, jeśli jego / jej miesięczny dochód rozporządzalny wynosił poniżej 196 euro (186 euro w 2011
roku). W 2012 roku różnica w dochodach pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi piątej populacji wynosiła 5,5krotnie. Oficjalna stopa bezrobocia w 2012 roku wyniosła 10,2%, a w 2013 roku - 10,9%.

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO – V.S.S.P.

Kontakt
Centro Servizi per il
Volontariato V.S.S.P.
Via Giolitti, 21
10123 Torino
800/590000
www.vssp.it

Nicolò Triacca
triacca@vssp.it

Centrum wsparcia Volunter V.S.S.P. to organizacją non-profit (członek
Krajowej Koordynacji Służby Centra CSVnet) z siedzibą w Turynie,
w północnych Włoszech, która pracuje od 1997 roku, zgodnie z krajowymi
przepisami dotyczącymi wolontariatu (L. n 266 z dnia 11 sierpnia 1991.;
MD z dnia 08 października 1997).
V.S.S.P. oferuje bezpłatne usługi, takie jak szkolenia, doradztwo, pomoc
w planowaniu wsparcia dobrowolnych stowarzyszeń, w prowincji Turyn.
Zarządza siecią ponad 1000 stowarzyszeń non-profit, zapewniając im
wszystkie narzędzia niezbędne do realizacji ich celów.
Wizja V.S.S.P. to wolontariat - dar od siebie, zaufanie, pasja i inicjatywa,
odpowiedzialność i troska. Zadaniem organizacji jest szkolenie
i wspieranie wolontariuszy, aby umożliwić im korzystanie z możliwości
realizacji indywidualnych ścieżek rozwoju. W tym celu V.S.S.P. realizuje
projekty, aby zwiększyć zainteresowanie wolontariatem i tworzeniem
ścieżek edukacyjnych.

UBÓSTWO WE WŁOSZECH
W roku 2013, zjawisko względnego ubóstwa było stabilne we wszystkich obszarach geograficznych, częstość
występowania ubóstwa względnego wynosiła 12,6%, a ubóstwa bezwzględnego 7,9%.

Wskaźnik ubóstwa bezwzględnego wzrósł od 6.8% do 7.9%
(ze względu na przyrost na południu i wyspach z 9.8% do 12.6%).
Na południu i na wyspach, gdzie ubóstwo bezwzględne wzrosło, ubóstwo względne również wzrosło z 21,4% do 23,5%.
Względny próg ubóstwa dla gospodarstwa domowego wynosił 972,52 euro (18 euro mniej niż w 2012 roku). W roku
2013 względne ubóstwo wzrosło wśród rodzin z dziećmi, w tym wśród par z dwójką dzieci (z 17,4% do 20,4%),
zwłaszcza w przypadku gdy dzieci są niepełnoletnie (z 20,1% do 23,1%) Źródło: ISTAT.

PRAWO DO OCHRONY PRZED UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Nie będzie zmniejszenia ubóstwa bez wyrównania praw
Coroczna impreza organizowana przez Konferencję Organizacji Pozarządowych w dniu 17 października
Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem, odbyła się w tym roku w Turynie. To wydarzenie zostało podłączone do
konferencji wysokiego szczebla w sprawie Europejskiej Karty Społecznej odbywającej się w Turynie w dniach 17 i 18
października, a dyskusja koncentrowała się na artykule 30 Europejskiej Karty Społecznej “Każdy ma prawo do
obrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.

Ludzie żyjący w ubóstwie uczestniczyli w wydarzeniu
i podzielili się swoimi doświadczeniami i nadziejami.
Przewodniczący Konferencji Międzynarodowych Organizacji
Pozarządowych przesłał wnioski z posiedzenia do
uczestników konferencji na wysokim szczeblu w dniu 18
października.
Porządek dnia został podzielony na trzy części; rano odbyły
się przemówienia powitalne Jean-Marie Heydt Przewodniczący Konferencji Międzynarodowych Organizacji
Pozarządowych Rady Europy, Salim Muslumov - Minister
Pracy i Opieki Społecznej Azerbejdżanu w imieniu
przewodniczacego w Komitecie Ministrów Rady Europy,
Gabriella Battaini-Dragoni - zastępca sekretarza generalnego
Rady Europy i Elide Tisi - Zastępca Prezydenta Miasta Turyn.
Osoby biorące udział w konferencji to kluczowi pracownicy,
wolontariusze i osoby reprezentujące organizacje
obywatelskie i podmioty publiczne. Zrealizowano cztery
równoległe warsztaty na różne tematy związane z biedą.
Pracownicy V.S.S.P. również wzięli udział w konferencji,
a konkretnie w warsztacie 4: "Myśl, decyduj i działaj przeciw
ubóstwu" prowadzonego przez International Movement ATD
Fourth World. W warsztacie wzięły udział dwie osoby ze
społeczności romskiej w Rzymie, które przedstawiły swoje
warunki życia, zagrożenia związane z ubóstwem i politykę
państwa. Podczas warsztatów, uczestnicy podkreślili wyraźny
związek istniejący między walką z ubóstwem a rozszerzonymi
prawami obywatelskimi. V.S.S.P. przedstawiło cele projektu
TAP i zaprosiło do śledzenia postępów w realizacji projektu,
które są bezpośrednio związane z prawami społecznymi
i walką z ubóstwem.
Po południu dzielono się rekomendacjami oraz
przedstawiono listę próśb i zapytań. Podczas konferencji
sformułowano sześć próśb, przedstawiamy trzy spośród nich:
(cały dokument jest dostępny tutaj).

Europejska Karta Społeczna to traktat
Rady Europy podpisany w Turynie
dnia 18 października 1961, który
zabezpiecza wolności i prawa
podstawowe: do mieszkania, zdrowia,
edukacji, zatrudnienia, ochrony
prawnej i społecznej, swobodnego
przepływu osób, braku dyskryminacji.
Karta została poddana rewizji w 1996
roku.
Artykuł 30
Prawo do ochrony przed
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.
W celu zapewnienia skutecznego
wykonywania prawa do ochrony
przed ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, strony zobowiązują się:
a.

do podjęcia działań w ramach
ogólnego i skoordynowanego
podejścia;

b.

promocji efektywnego dostępu
osób, które są dotknięte ryzykiem
ubóstwa i wykluczenia
społecznego do mieszkania,
edukacji, kultury oraz wsparcia
społecznego i zdrowotnego; do
przeglądu tych środków w celu
ich ewentualnego dostosowania.



członkowie samorządów pytali o to jak mogą
wspólnie pracować w celu zwalczania ubóstwa
i dyskryminacji oraz dostarczania zasobów dla
realizacji działań;



członkowie administracji na wszystkich poziomach (sprawiedliwość, zdrowie, edukacja, zatrudnienie, aspekty
społeczne itd.) pytali o to, jak mają pracować z osobami ubogimi z respektem dla praw człowieka i ochrony
godności;



interesariusze publiczni pytali o przykładanie uwagi i wsparcie dla inicjatyw osób żyjących w ubóstwie we
współpracy z organizacjami społecznymi.

CONSORTIUL INTERNATIONAL LECTURA SI SCRIEREA PENTRU
DEZVOLTAREA GANDIRII CRITICE
Consortiul International Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice to globalna społeczność wychowawców
współpracujących w różnych kulturach i obszarach w celu lepszego zrozumienia nauczania i uczenia się przez
zaangażowanie nauczycieli i uczniów w krytyczną refleksję. Promujemy edukację myślenia krytycznego w całym
systemie edukacji na całym świecie. Definiujemy krytyczne myślenie jako niezależne, samodzielne myślenie społeczne,
które rozpoczyna się od stawiania pytań i podnoszenia problemów i wymaga uzasadnionych argumentów podczas
identyfikacji odpowiedzi i rozwiązań. Krytyczne myślenie rozwija własne rozwiązania problemów.

Powodem dla którego RWCT IC zaangażowało się w projekt TAP
jest fakt, że jesteśmy świadomi, że wysokiej jakości edukacja dla
każdego - czyli edukacja z uwzględnieniem myślenia krytycznego przyczynia się do poprawy sytuacji materialnej i zmniejszenia
ryzyka wykluczenia społecznego. Wierzymy, że edukacja
z uwzględnieniem myślenia krytycznego odgrywa kluczową rolę
w próbie przełamania błędnego koła ubóstwa.

W początkowej fazie przygotowawczej TAP, okazało się, że zgodnie z rumuńskim Ministerstwem Pracy (Raport de
cercetare privind economia sociala in România din Perspectiva Europeană Comparata 2010), niezależnie od wymiarów
ubóstwa wśród ludności kraju, profil osób dotkniętych/narażonych na ubóstwo pozostaje niezmienny:


w kwestii wieku: dzieci i osoby do 24 roku życia;



w kwestii wykształcenia: osoby z niskim wykształceniem;



w kwestii profilu zawodowego: bezrobotni i samozatrudnieni,



w kwestii miejsca zamieszkania: ubóstwo jest bardziej powszechne na terenach wiejskich;



w kwestii pochodzenia etnicznego, Romowie są sześciokrotnie bardziej narażeni na ubóstwo.

Oprócz realizacji wszystkich zadań projektu w Rumunii, naszym
głównym zadaniem w ramach projektu jest przyczynianie się naszą
wiedzą i doświadczeniem do odkrycia potrzeb grup docelowych (osób
zagrożonych ubóstwem i decydentów) i zdefiniowania konkretnych
celów edukacyjnych. Będziemy angażować się w partnerstwo
i przyczyniać się do realizacji celów i zadań projektu TAP.

Kontakt:
Maria Kovacs, dyrektor
maria.kovacs@rwctic.org
Ariana-Stanca Vacaretu, project
manager
ariana.vacaretu@vimore.com

LEIDO … W SKRÓCIE …

Leido to sieć ogólnokrajowa działająca w Holandii. Bierze udział w kształceniu
ustawicznym, zrzesza osoby pracujące w instytucjach kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz instytucjach szkolnictwa wyższego w celu ułatwienia dyskusji.
Używamy różnych działań na dostosowanie się do dyskusji, której wyniki publikujemy
w biuletynach, sprawozdaniach i innych dokumentach.
Leido została założona w 2003 roku. Kierownictwo sieci i grupy robocze są kierowane
przez ludzi, którzy również pracują lub pracowali w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, nie jako
menedżerowie, ale jako koordynatorzy, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści w programie zapewnienia jakości,
deweloperzy, itp. – zapewni to, że dyskusje będą dotyczyły praktycznych aspektów, gdyż wiedzą oni, że te problemy
trzeba rozwiązywać.

PROJEKT I HOLANDIA…
Projekt TAP jest dla nas bardzo cenny, pomimo że Holandia to dość bogaty kraj z wieloma pakietami socjalnymi.
Niemniej jednak, około 9% holenderskiej społeczności żyje w warunkach, które mogą być uznawane za ubóstwo.
W przypadku niektórych grup, będzie coraz gorzej.
Jako dowód cytujemy artykuły z holenderskiego dziennika (NRC Handelsblad).

Jak równa jest Holandia – według wskaźnika Giniego?
Żaden kraj nie jest taki sam i poziomy dochodów również się różnią. W przypadku Holandii możemy popatrzeć na
dochód brutto i netto. Między nimi dwoma istnieje duża różnica - widoczna jest duża redystrybucja między osobami
o wysokich i niskich dochodach. Odpowiednie wskaźniki Giniego dla obu dochodów to 0,33, 0,34, 0,28 i ok. 0,57. Ale
co nam to mówi?

Gdzie się znajdujemy?
Holandia wydaje się być "równym" krajem, jednak może stać się krajem nierównym. W roku 2010 wskaźnik Giniego
dla dochodu netto wynosił 0,29. To mniej niż średnia dla krajów uprzemysłowionych, gdzie wynosi on 0,32. Jednak
luka między najlepiej a najgorzej zarabiającymi wzrasta. Siła nabywcza jest większa w porównaniu do innych krajów.
Najbogatszych 10% ludzi posiada 61% środków, a najbiedniejszych 10% tylko 1% środków.
(11 października 2014)

Środki przeciw ubóstwu: 80 mln euro dla biednych gospodarstw
W ciągu najbliższych czterech lat, miasto Amsterdam będzie wydawać 20 mln euro więcej każdego roku na wsparcie
większej liczby osób o niskich dochodach. Obecnie 83000 gospodarstw domowych jest uprawnionych do wsparcia.
Niedługo będzie to 15.000 gospodarstw domowych tym bardziej, że rada miasta podnosi limit dochodowy od 110
procent minimum socjalnego do 120 procent. Ponadto wprowadzony zostanie pakiet ubezpieczenia zdrowotnego dla
osób o niskich dochodach. Ze względu na to, budżet na walkę z ubóstwem wzrasta do 83 mln euro rocznie.
(24 października 2014)

