
Odbiorcy wsparcia i typy projektów, 
które mogą uzyskać dofinasowanie dzięki wsparciu LGD



Strategia Europa 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu

„Europę czeka czas zmian”



• Wzrost stopy zatrudnienia [75% (PL 71%)]

• Poprawa warunków prowadzenia działalności  B+R  [PKB 3%  PKB (PL 1,7%)]

• „20/20/20” w zakresie klimatu i energii 

• zmniejszenie odsetka osób przerywających naukę do 10% (PL 4,5%), zwiększenie 

odsetka osób w wieku 30-34 z wyższym wykształceniem do 40% (PL 45%)

• ograniczenie liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 20mln 

(PL 1,5 mln)

Cele



Rozwój lokalny kierowany przez społeczność11

Dokumenty programowe



Realizacja RLKS przyczynia się do poprawy spójności społecznej
i terytorialnej kraju a także wzrostu kapitału społecznego oraz zwiększania
partycypacji społecznej i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej.

RLKS powinno dopełniać działania władz lokalnych,
zatem powinno być wykorzystane dla realizacji celów i działań, w których
oddolne podejście udowodniło swoją skuteczność i może przynieść
większą wartość dodaną niż w przypadku realizacji ich w tradycyjnym
modelu

Założenia



Uwagi komisji europejskiej: 

„Komisja pragnie zwrócić uwagę na fakt, że ocena lokalnych inicjatyw
oddolnych realizowanych w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013
wykazała, że tego typu wsparcie charakteryzuje się stosunkowo niskim
poziomem wydajności i doprowadziło do powielania interwencji
realizowanych w ramach innych środków w ramach programu.

Ocena wykazała również, że lokalne inicjatywy słabo przyczyniają się do
osiągnięcia celów programu.”

Projektowa rzeczywistość



OŚ 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

CEL: Wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

Poprawa spójności społecznej realizowana będzie poprzez zwiększenie aktywności 
społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 
ramach działań o charakterze środowiskowym a także poprzez organizowanie 
społeczności lokalnej i animacje społeczną.

Wyciąg z SZOP



o osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów
objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

o otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób
wykluczonych społecznie) w tym osoby pełniące obowiązki
opiekuńcze

o dzieci i młodzież zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
obszarów objęty Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Grupa docelowa



Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
otoczenie tych osób lub społeczność lokalna, w której zamieszkują;

b) społeczność lokalna, którą cechuje co najmniej jedna z przesłanek wykluczających, 

c) społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020 lub jej udział jest niezbędny w rewitalizacji, o której 
mowa w ww. wytycznych.

Grupa docelowa



Wykluczenie społeczne można wyjaśnić po przez proces zamykania grup w zderzeniu z 
ideą obywatelstwa. 

Przyczynami może to być zdarzenie okresowe, krótkotrwałe jednakże, identyfikuje się 
osoby, które przybywają w tym stanie dłużej niż inni. 

Powodem wyjścia po za ramy grupy najczęściej są cechy osobowościowe utrudniające 
funkcjonowanie w społeczeństwie co nie jest kwestią świadomego wyboru. 

Mimo, iż posiadają wszelkie prawa do korzystania z pomocy państwa oraz podległych mu 
instytucji mają utrudniony dostęp do tychże usług, które standardowo przysługują 
wszystkim obywatelom.

Wykluczenie społeczne okiem naukowców



Przyczynami wykluczenia społecznego są: ubóstwo, bezrobocie, dyskryminacja 
społeczna i niepełnosprawność a także podeszły wiek, samotność, mieszkanie na 
wsi, niskie wykształcenie własne i ojca, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków 
oraz konflikty z prawem. 

Określono cztery podstawowe czynniki:
wykluczenie fizyczne powiązane z wiekiem, niepełnosprawnością oraz samotnością, 
strukturalne - niski poziom wykształcenia własnego i rodziców, zamieszkiwanie wsi, 
normatywne - konflikty z prawem, uzależnienia, poczucie dyskryminacji,
materialne - wynikające ze stałych dochodów, powiązane z bezrobociem 

i ubóstwem 

Wykluczenie społeczne okiem naukowców



Wykluczenie społeczne – to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca 
jednostce czy grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z 
dóbr publicznych i infrastruktury społecznej oraz gromadzenie zasobów i 
zdobywanie dochodów w godny sposób.

Jest odzwierciedleniem niedostatecznego poziomu zdrowia, edukacji, ograniczenia 
dostępu do wiedzy i komunikacji społecznej. 

W ramach UP wykluczenie społeczne rozumiane jest jako:
wykluczenie z życia społeczno-gospodarczego spowodowane ubóstwem oraz jako 

wykluczenie z dostępu do usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe. 

Wykluczenie społeczne okiem naukowców



Kiedy biedny jest biedny

Minimum egzystencji – najniższy poziom dochodu, który pozwala zaspokoić podstawowe 
potrzeby.

Minimum socjalne – poziom dochodów pozwalający na normalny udział w 
społeczeństwie,

Ubóstwo ustawowe – dochód powyżej progu dopuszczającego do korzystania z pomocy 
społecznej,

Relatywna granica ubóstwa (UE) – 60% średniego dochodu

Wykluczenie społeczne okiem naukowców



Liczba osób korzystających z pomocy społecznej przypadająca 
na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach w 2014 r.
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Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w 
województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014
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Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach



Odsetek mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego 
korzystających z pomocy społecznej 

w latach 2007-2014
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Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej



1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie 
wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze 
doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 
b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym 
obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze 
doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
d) kluby pracy, 
e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające 
nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 

OŚ 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność



2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności 
lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej 
i animacji społecznej.

3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 
społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw 
publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne 
wspierające rozwój gospodarki społecznej 
i przedsiębiorczości społecznej.
(…)

OŚ 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność



1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 
zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej 
i animacji społecznej:

Punkt 2. 



Punkt 2. 



Punkt 2. 



Punkt 2. 



Punkt 2. 



Punkt 2. 



Punkt 2. 



Socjalna praca środowiskowa:

Praca środowiskowa – organizowanie społeczności lokalnej w celu stworzenia
wspólnoty, przełamaniu izolacji i osamotnienia oraz budowania więzi międzyludzkich
i sieci społecznych (kapitału społecznego).

Praca ze społecznością lokalną zagrożoną wykluczeniem społecznym, na przykład: z
mieszkańcami terenów popegeerowskich, społecznościami blokowisk;

Praca ze społecznością problemową: z obszarów charakteryzujących się nasileniem
jakiegoś problemu, używki, przemoc, edukacja.

Praca z osobami lub grupą osób posiadających wspólne problemy lub cechy: praca na
rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci samotnych matek czy bezdomni.

Program Aktywności Lokalnej 



Europa 2020

• Treść slajdu



Instrumenty Aktywnej Integracji  

Aktywizacja
zawodowa

Aktywizacja
zdrowotna

c

Aktywizacja 
społeczna

Aktywizacja
edukacyjna



▪ uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubu
Integracji Społecznej,

▪ dofinansowanie do usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany
miejsca zamieszkania,

▪ Skierowanie do pracy lub na staż zawodowy w spółdzielni socjalnej
▪ Włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji

zawodowej, uczestnictwo w WTZ
▪ Usługi wspierające aktywizację zawodową: trener pracy, doradca

zawodowy

Aktywizacja zawodowa



▪ skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z
uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym,

▪ skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego,
mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,

▪ skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych
kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych
kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację
zawodową,

▪ Organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację
edukacyjną – broker edukacyjny, doradca zawodowy

Aktywizacja edukacyjna



• skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub
specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia,

• skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub
psychospołecznej dla rodzin lub osób,

• skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu,

• sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki
zdrowotnej dla osób uzależnionych,

Aktywizacja zdrowotna



1. Organizowanie i finansowanie uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego,
świetlicach i klubach;

2. Koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanych
przez osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą działań objętą
działaniami aktywnej integracji jako działanie służące usamodzielnieniu klienta
pomocy społecznej. Zasady zakupu usług i ich wykaz określa ośrodek pomocy
społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie;

3. Organizacja i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym
kosztów zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby
niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej;

4. Organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów
zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej,
streetworkera

Aktywizacja zdrowotna



• Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną,
• Pobyt dziecka w świetlicach i klubach,
• Ubezpieczenie zdrowotne,
• Dojazdy uczestników wraz z otoczeniem
• Wyżywienie
• Badania specjalistyczne i profilaktyczne w związku z możliwością 

podjęcia zatrudnienia 

Działania wspierające



• Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
• Indywidualne spotkania z psychologiem,
• Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
• Grupowe i indywidualne poradnictwo prawne,
• Warsztaty gospodarowania budżetem domowym,
• Spotkania grupy samopomocowej,
• Specjalista ds. poprawy wizerunku.

• Szkolenia i kursy zawodowe

• Edukacja społeczna i obywatelska – spotkania, konsultacje, debaty społeczne
• Organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach o 

charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy 
turystycznym.   

Przykład - Trzeciewnica czas na zmiany



Rezultaty twarde:
• efektywność społeczno-zatrudnieniowa

Rezultaty miękkie:
• Integracja społeczna,
• Kapitał społeczny,
• Sieć współpracy
• Przełamanie barier
• Odkrycie wewnętrznych potencjałów, talentów
• Złamanie bierności, bezruchu, bezradności

Rezultaty PAL



Placówki wsparcia dziennego 

w województwie kujawsko-pomorskim 2014 r.



Działalność tego typu placówek reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednym z założeń tej ustawy jest stworzenie
systemu pomocy rodzinom, które przeżywają kryzys.

Placówki wsparcia dziennego organizują zajęcia: sportowe, rekreacyjne, kulturalne,
pomagają w nauce, rozwijają zainteresowania. Współpracują ze szkołami, pomocą
społeczną, kuratorami rodzinnymi oraz innymi instytucjami pomagającymi dziecku i
rodzinie.

Rezultaty PAL



Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie:
o opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych

(zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce i organizację czasu
wolnego);

o specjalistycznej (organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne,
kompensacyjne i logopedyczne oraz realizuje indywidualny program korekcyjny,
program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię
pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię);

o pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę (prowadzi działania
animacyjne i socjoterapeutyczne, street-working, czyli udzielanie wsparcia
dzieciom i młodzieży „ulicznej”);

Placówki Wsparcia Dziennego



Dziękuję za uwagę 

Placówki Wsparcia Dziennego



Adres mailowy


