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GOOD, SUFFICIENT… BUT…

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość
merytoryczną.

UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W
WYBRANYCH KRAJACH UNII - PUBLIKACJA

Pierwszym z rezultatów planowanym do opracowania w ramach projektu „TAP – Together Against Poverty” jest
publikacja naukowa dotycząca ubóstwa i wykluczenia społecznego
w krajach partnerskich realizujących projekt.
Pierwszym z rezultatów
Publikacja została przygotowana jako monografia naukowa składająca się
planowanym do opracowania
z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest kwestiom
w ramach projektu „TAP –
teoretycznego ujęcia ubóstwa i wykluczenia społecznego, szczególnie
Together Against Poverty”
definicjom tych zagadnień w literaturze przedmiotu. Drugą z omawianych
jest publikacja naukowa
kwestii jest prezentacja danych zastanych dotyczących tych zagadnień
dotycząca ubóstwa
w sześciu krajach, tj. Estonii, Hiszpanii, Holandii, Polsce, Rumunii oraz
i wykluczenia społecznego
Włoszech. Dane te dotyczą w pierwszej kolejności ogólnej sytuacji
w rajach partnerskich
demograficznej i społecznej panującej w każdym kraju oraz stanowią
realizujących projekt.
posumowanie przeglądu danych statystycznych i istniejących badań
w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego (stanowią tzw. przegląd
literaturowy).
W drugim rozdziale zaprezentowana została przyjęta metodyka badawcza, w tym cele badania, hipotezy oraz zmienne
a także narzędzie badawcze w formie kwestionariusza wywiadu pogłębionego z częścią ankietową. W rozdziale tym
przedstawiono także szczegółowe informacje na temat przeprowadzenia badań w poszczególnych krajach oraz
omówione zostały wyniki metryczkowe badania. Warto wspomnieć, że w każdym z krajów w ramach badań
przeprowadzono 90 wywiadów pogłębionych wraz z częścią ankietową, co posłużyło za podstawę opracowania
publikacji.
Trzeci rozdział monografii został poświęcony prezentacji wyników badań wśród osób dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz osób zagrożonych tymi problemami. Zawarte w nim zostały opisy sytuacji
ekonomicznej badanych osób w poszczególnych krajach, ich funkcjonowanie w społeczeństwie oraz podsumowana
została w tym zakresie ankieta przeprowadzona wśród
respondentów, którzy uczestniczyli w wywiadach. W ten
sposób, oprócz ich szerokich wypowiedzi, możliwe było
uzyskanie konkretnych wyników w zakresie sytuacji
materialnej oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami,
które napotykają w swoim życiu.
Ostatni, czwarty rozdział, prezentuje sposoby prewencji
i wyjścia z ubóstwa i wykluczenia społecznego. Oparte na
informacjach udzielonych przez samych uczestników
wywiadów, zawarte w nim zostały oceny funkcjonowania
i propozycje zmian w istniejących systemach pomocy,
a także poddane zostały ocenie ich osobiste umiejętności
przedsiębiorcze oraz omówiona została kwestia
możliwego samozatrudnienia. Zakończenie ze względu na
swój charakter zawiera zestawienie prawidłowości, jakie zaobserwowano w trakcie przeprowadzenia badań, które mogą
być także użyteczne w toku samodzielnej pracy innych badaczy.
Publikacja dostępna będzie w wersji elektronicznej i papierowej w sierpniu bieżącego roku.

ESTONIA: ŚRODKI FINANSOWE NA OTWIERANIE WŁASNYCH FIRM DLA
BEZROBOTNYCH SĄ OGRANICZONE
Pavel Smulski, MITRA prezes
W ramach projektu TAP przeprowadzonych i przeanalizowanych zostało 10 wywiadów z przedstawicielami pomocy
społecznej i instytucji wsparcia w Estonii.
7 respondentów to reprezentanci departamentu bezrobocia, który przeprowadza szkolenia w celu przygotowania
uczestników do rynku pracy, organizuje praktyki w miejscu pracy i kluby pracy. Departament ten wspiera także osoby
niepełnosprawne poprzez dostarczanie narzędzi umożliwiających znalezienie im pracy.
Jeden z respondentów wspomniał, że rola departamentu bezrobocia
jest duża, "ponieważ wielu ludzi to nasi klienci i pomagamy im w
znalezieniu pracy. Jestem specjalistą w zakresie informacji
zawodowej i pomagam ludziom w stworzeniu własnego CV,
przygotowaniu ich do rozmowy kwalifikacyjnej i znalezieniu
informacji o ofertach pracy. Pracuję z grupami, a także z osobami
indywidualnymi". Jeden z respondentów ze Szkoły Głównej
Handlowej odpowiedział, że "moi koledzy uczą bezrobotnych, jak
napisać biznes plany i jak ubiegać się o wsparcie finansowe do EAS
(Estoński Departament Rozwoju).
Przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej tworzy i prowadzi szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności
przedsiębiorczości dla ubogich i wykluczonych społecznie oraz dla grup ryzyka. Jeden z respondentów z Rady Miejskiej
w Tallinie nie świadczy usług regularnych, ale pomaga biednym ludziom na zasadach indywidualnych. Jeden
z respondentów reprezentujących prywatną firmę działającą w dziedzinie psychologii powiedział, że zapewnia szkolenia
psychologiczne. Wszyscy respondenci podali przykłady zadań realizowanych przez instytucje zabezpieczenia i pomocy
społecznej.
Zdaniem respondentów, współpraca z instytucjami w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego obejmuje
współpracę między agencyjną, która ciągle jest słaba ale angażuje lokalne gminy i oddziały społeczne, Czerwony Krzyż
i inne organizacje.
Główne bariery w pracy wskazane przez respondentów to
ograniczone zasoby finansowe, długoterminowe bezrobocie
i alkoholizm. Niektórzy ludzie nie mają żadnego dochodu
i mieszkają w złych warunkach. Wielu z nich obwinia o to siebie
i zgadza się ze swoim statusem jako wykluczonych społecznie.

Zdjęcie: Leonid Smulskiy

Departament bezrobocia przeprowadza szkolenia w celu i organizuje
praktyki w miejscu pracy.

NOWOŚCI OD VOL.TO

Od czwartku 14 do poniedziałku 18 maja, we współpracy z CSVnet – Krajowa Sieć Koordynacji Centrów Wolontariatu
uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Książki
w Turynie. Targi te są największymi we Włoszech,
a zarazem jednymi z najbardziej liczących się
w Europie. Na specjalnym stanowisku Vol.To
zorganizowało wile spotkań dotyczących wolontariatu,
opieki społecznej i trzeciego sektora zapraszając
polityków i przedstawicieli różnych centrów
edukacyjnych. Wystawionych zostało ponad 160
publikacji. Niektóre z nich były w wersji drukowanej,
inne w formie e-booków. Publikacje pochodziły z 20
centrów reprezentujących 10 włoskich regionów
(Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche,
Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Veneto). Materiały informacyjne projektu TAP
wystawione
zostały
w
widocznym
miejscu
a
pracownicy
Vol.To
udzielili
informacji
zainteresowanym. Cele projektu i dotychczasowe rezultaty zostały przedstawione podczas krótkich przemówień podczas
targów.
Od marca do lipca 2015
pracują nad zebraniem
Raport
na
temat
wkrótce
będzie

Vol.To i inni partnerzy
danych i ich analizą.
modeli pomocowych
dostępny.

Materiały projektu TAP zostały wystawione na widocznym miejscu,
a pracownicy Vol.To udzielili informacji zainteresowanym

EDUKACJA JEST KLUCZEM DO WYJŚCIA Z UBÓSTWA – CZY NAPRAWDĘ TAK
UWAŻAMY?
Maria Kovacs, CILSDGC
W ciągu ostatnich trzech miesięcy partner z Rumunii był zajęty przetwarzaniem i analizą danych, które zostały zebrane
wśród decydentów w dziedzinie pomocy społecznej. Z punktu widzenia pedagogów, był to bardzo owocny okres,
w którym mogli nauczyć się wielu nowych rzeczy. Aby zrozumieć, co dokładnie mówią decydenci, trzeba było przeczytać
wiele odpowiednich dokumentów politycznych (ustawy, decyzje rządu, strategie, itp.), które określają sposób działania
szczególnie instytucji publicznych. Już samo to w sobie jest zyskiem dla organizacji.
Jednak to, co jest najbardziej cenne, to wynikające z analizy danych stwierdzenie, że kluczem wyjścia z ubóstwa jest
edukacja. W odpowiedzi na pytanie, „Który
rodzaj wsparcia dla osób wykluczonych
społecznie i tych, którzy są zagrożeni ubóstwem
uważasz za najbardziej skuteczny?”, większość
respondentów
odpowiadała:
zapewnienie
dostępu do edukacji, wspieranie dzieci
w pozostawaniu w systemie edukacji (np.
z pomocą szkolnego mediatora); edukowanie
rodzin na temat prowadzenia budżetu, wartości
pracy, efektach ubóstwa; możliwościach
sprawienia, aby głos ubogich był słyszany
w społeczeństwie, (co jest tożsame z edukacja);
szkolenie ludzi tak, aby posiadali umiejętności
potrzebne na rynku pracy, pomaganie im
w znajdowaniu i utrzymywaniu pracy, szkolenie
pracowników socjalnych w celu lepszego
wspierania rodzin w ubóstwie, znajdowanie
rozwiązań różnych problemów… Jeśli wszystkie te rodzaje wsparcia są tak szeroko akceptowane jako pozytywne
narzędzia do walki z ubóstwem, to dlaczego "minimalne 6% PKB dla edukacji" zapisane w ustawie o edukacji z 2011
roku, jest zdaniem rumuńskiego ministra edukacji "nierealistycznym roszczeniem" (cytat za agencją Mediafax na 24
z listopada 2014)?

Większość respondentów uważa, że edukacja jest kluczem do wyjścia
z ubóstwa.

NOWOŚCI OD LEIDO
Hans Daale, Leido
Po wywiadach z tymi, którzy znaleźli się w sytuacji graniczącej z ubóstwem, leído
postanowiło zaobserwować sytuację w mediach. Celem było zwrócenie uwagi na
pozycję młodych ludzi jest w społeczeństwie. Raporty z innych krajów, takich jak
Grecja, Włochy, Hiszpania i Portugalia, pokazują, że tworzy się "stracone pokolenie",
co oznacza, że ci, którzy ukończyli szkołę w ciągu ostatnich kilku lat będą mieli duże problemy z tym, aby odnieść w życiu
sukces. Czy doprowadzi to do pokolenia „bezrobotnych fachowców”? W Holandii, bezrobocie wśród młodzieży nie jest
tak bardzo widoczne, choć tak naprawdę niewiele jest stałych miejsc pracy o przyzwoitym dochodzie wystarczającym na
samodzielne życie.
Seminarium dla studentów
W dniu 8 maja Leido zorganizowało seminarium dla 130 studentów we współpracy z Uniwersytetem w Hadze. Okazuje
się, że młodzi ludzie w Holandii są ciągle optymistycznie nastawieni do swojej przyszłości, ale jak ukazała prezentacja
Profesora z Uniwersytetu, patrząc na statystyki, nie ma ku temu powodów. Profesor wezwał do innego podejścia, „kiedy
skończysz szkołę”.
Seminarium w Hadze, 8 Maja 2015

LifeManagement
LifeManagement to nazwa program związanego
z karierą europejskiej organizacji EBC*L.
Twórcy program wierzą, że podejście w nim
zawarte może być bardzo pomocne dla młodych
osób ale także dla starszych, którzy chcą
rozwinąć czy zmienić swoją ścieżkę kariery. W
kolejnych etapach projektu program ten może
zostać wykorzystany na warsztatach.
Na stronie
http://www.ebcl.at/lifemanagement/ można
znaleźć więcej informacji io programie.

Studenci powinni przyjąć niewielką pracę i jeśli to możliwe,
rozpocząć własny biznes – jako hybrydowe rozwiązanie dla
pierwszej fazy w życiu. Dodatkową obserwacją jest, że
młodu ludzie w Holandii mają relatywnie dobrą sytuację
w społeczeństwie, zwłaszcza, gdy porówna się ją do krajów,
w których stopa bezrobocia jest bardzo wysoka. Należy
jednak pamiętać, że nie można wpadać w nadmierny
optymizm.

NEWS FROM CECE

Prawie 13 milionów osób jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Hiszpanii
– 27.3 procenta populacji, lub jedna z trzech osób – tak wskazują wyniki badań opublikowanych
we wtorek przez Europejską Sieć Przeciw Ubóstwu (EAPN), stowarzyszenie organizacji
pozarządowych, organizacji europejskich i grup bezpośrednio zaangażowanych w problem
ubóstwa. Liczby z Hiszpanii, które odzwierciedlają rzeczywistość społeczną w 2013 roku, tworzą część raportu o rozwoju
społecznym w latach 2009 i 2013, czyli w najgorszych latach kryzysu gospodarczego. Badanie zostało oparte na
oficjalnych danych opublikowanych przez Hiszpańskie Biuro Statystyki INE i innych organizacji.
W ramach projektu TAP, w okresie od
1 listopada 2014 roku do 31 marca 2015 roku
przeprowadzono
wywiady
z
10
przedstawicielami
opieki
społecznej
i instytucji wsparcia. Celem badań była
identyfikacja modeli wsparcia społecznego.
W Hiszpanii z usług opieki społecznej
korzystają: osoby bezrobotne, rodziny
wielodzietne (troje dzieci i więcej), osoby
z małym dochodem. Główne sposoby
wsparcia osób biednych, wykluczonych
społecznie i tych, którzy są zagrożeni
wykluczeniem społecznym to: pomoc
finansowa,
konsultacje
i
warsztaty.
Najbardziej aktywnymi w udzielaniu
wsparcia są organizacje pozarządowe.
W
opinii
ogólnej
społeczeństwa
hiszpańskiego
na
temat
najbardziej
efektywnych usług dla biednych i zagrożonych ubóstwem, usługami tymi sią szkolenia i wsparcie psychologiczne, a także
pomoc w procesie poszukiwania zatrudnienia.
Drugą grupą, wśród której przeprowadzono badania była grupa 15 osób bezpośrednio zagrożonych ubóstwem. Wnioski
z tych badań pozwalają stwierdzić, że większość tych osób znajdowała się w lepszej sytuacji ekonomicznej przed rokiem
2009, a ich oczekiwania co do przyszłości to przede wszystkim znalezienie pracy, która mogłaby zapewnić im
wystarczająco dużo dochodów tak, aby mogli zadbać o rodziny i o siebie.
Oba wywiady przeprowadzone zostały przez Aurorę Gómez Garcíę pracującą w Fundacji Senara oraz Margaritę Morales
Sánchez, dyrektora Fundacji Senara.

Prawie 13 milionów osób jest zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w Hiszpanii – 27.3 procenta populacji, lub
jedna z trzech osób – tak wskazują wyniki badań opublikowanych we
wtorek przez Europejską Sieć Przeciw Ubóstwu (EAPN),
stowarzyszenie organizacji pozarządowych, organizacji europejskich
i grup bezpośrednio zaangażowanych w problem ubóstwa.

