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Ustawodawca nałożył na gminy obowią-
zek uchwalenia wieloletnich programów 
włączenia społecznego. W sukurs samo-
rządom przychodzi Regionalny Program 
Województwa Śląskiego, w tym zakresie 
zasilany fi nansowo ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Cele zwią-
zane z włączeniem społecznym określo-
ne są w  Osi priorytetowej IX RPO WSL, 
ale również kilka innych 
priorytetów programu na-
wiązuje do tego zagadnie-
nia. Cele szczegółowe uję-
te w Osi IX to:

 wzrost zdolności do zatrudnienia osób 
wykluczonych i  zagrożonych wyklucze-
niem społecznym;

 wzmocnienie aktywności społecznej 
i zawodowej społeczności lokalnych za-

mieszkujących obszary zdegradowane 
i peryferyjne;

 wzrost dostępności i jakości usług spo-
łecznych zapobiegających ubóstwu i wy-
kluczeniu społecznemu;

 wzrost dostępności do usług zdrowot-
nych w regionie;

 wzrost liczby i stabilności miejsc pra-
cy w sektorze ekonomii społecznej w re-
gionie.

Na wykluczenie społeczne szczególnie 
narażone są osoby pozostające bez pra-
cy, mające niskie wykształcenie, bezdom-
ne, samotne, dotknięte niepełnospraw-
nościami, dzieci i młodzież ze środowisk 
zaniedbanych, rodziny z  różnymi dys-
funkcjami, a nawet całe społeczności za-

mieszkujące na obszarach zdegradowa-
nych – poprzemysłowych, zaniedbanych, 
niedoinwestowanych. I  właśnie do tych 
grup adresowana jest pomoc z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. W latach 
2014-2020 na wydatki związane z włącze-
niem społecznym zarezerwowano w Re-
gionalnym Programie Województwa Ślą-
skiego ponad 260 tys. euro. Bezpośred-
nimi beneficjentami tego wsparcia są 
przede wszystkim samorządy lokalne oraz 
instytucje i organizacje zajmujące się po-
mocą społeczną.

Samorządy w  powiatach Podbeskidzia 
podejmują szereg działań mających na 
celu zwiększenie liczby miejsc pracy dla 
osób, które ją utraciły i  niejednokrotnie 
latami nie potrafi ą znaleźć nowego miej-
sca zatrudnienia, a z drugiej strony – za-
pewniających tym osobom odpowied-
nie przygotowanie zawodowe. Bezrobot-
nym proponuje się np. udział w kursach 
i szkoleniach, stosuje się różne formy za-
chęt związanych z doskonaleniem zawo-
dowym, oferuje pomoc w uruchamianiu 
własnej działalności gospodarczej. Przy-
kłady tych działań opisujemy poniżej, 
a  w  specjalistycznym języku określono 
je jako „wzmacnianie potencjału społecz-
no-zawodowego społeczności lokalnych” 
oraz „aktywną integrację osób i grup za-
grożonych wykluczeniem społecznym”.
Podobnie jak programy dotyczące rewi-
talizacji obszarów zdegradowanych, rów-
nież i działania mające na celu włączenie 
społeczne muszą być komplementarne. 
Dlatego zaliczono do nich również uła-
twienie dostępu do usług zdrowotnych 
i społecznych, a także uaktywnienie spo-
łeczności zamieszkujących tereny go-
spodarczo zaniedbane. Projekty dotyczą-
ce reintegracji obejmują także edukację, 
bez której trudno wyobrazić sobie pełny 
powrót osób wykluczonych do aktywne-
go życia społecznego czy zawodowego. 

Włączenie społeczne, jak sama nazwa wskazuje, to proces 
przeciwstawny społecznemu wyłączeniu. W każdej gmi-
nie, również na ziemi bielskiej, Żywiecczyźnie czy na Ślą-
sku Cieszyńskim, nie brak mieszkańców, którzy – z różnych 
przyczyn – ulegli marginalizacji, nie uczestniczą aktywnie 
w życiu lokalnej społeczności, nie korzystają z ogólnodo-

stępnych dóbr, w tym usług zdrowotnych czy dostępu do kultury. Najczęstszym 
powodem społecznego wyłączenia jest ubóstwo, na ogół wiążące się z utratą pra-
cy. Ale nie brak też innych okoliczności sprawiających, iż ktoś trafi a poza nawias 
życia społecznego, a nawet doświadcza dyskryminacji.

Zaprojektuj
przyszłość

PRZECIW WYKLUCZENIU

POWRÓT SPOZA NAWIASU

Jeśli mówimy o bezrobociu, to w po-
wiatach bielskim, gdzie we wrześniu 
stopa bezrobocia osiągnęła 5,6% 
i cieszyńskim – 6,3%, jest ono niższe 
od średniej dla kraju (we wrześniu 
8,3%) oraz województwa śląskiego 
(6,7%). Natomiast w powiecie żywiec-
kim wskaźniki są wyższe od średniej 
krajowej (stopa bezrobocia we wrze-
śniu – 8,9%). Niezależnie jednak od 
tego, czy wskaźniki te są wyższe, czy 
niższe od średniej krajowej, w  każ-
dym z  powiatów oznaczają tysiące 
osób bez pracy – w Bielsku-Białej po-
nad 3,5 tys., w powiecie bielskim 6,6 
tys., cieszyńskim 4,3 tys., żywieckim 
– 4,6 tys. Znaczna część z nich nie ma 
prawa do zasiłku, co daje wyobraże-
nie o skali zjawiska.

Pierwszy z  nich: „Efektywniejsze 
usługi opiekuńcze w Biesku-Białej” 
miasto prowadzi wspólnie z Bielskim 
Stowarzyszeniem Artystycznym „Te-
atr Grodzki”. Jego głównym celem 

jest zwiększenie dostępności i  po-
prawa jakości usług społecznych za-
pobiegających ubóstwu i wyklucze-
niu społecznemu poprzez zapewnie-
nie kompleksowego systemu wspar-
cia bielszczanom korzystającym 
z  usług opiekuńczych. Projektem 
objętych jest 90 osób (w tym 64 ko-
biety, 26 mężczyzn), przede wszyst-
kim niepełnosprawnych, samotnych, 
chorych, niesamodzielnych, w  po-
deszłym wieku. Realny wymiar po-
mocy polega na zapewnieniu oso-
bom tego wymagającym pełniejszej 
i lepszej jakościowo opieki oraz uła-
twieniu dostępu do niej. Dotyczy to 
działalności opiekunów i asystentów 
osoby niesamodzielnej, organizowa-
nia pomocy sąsiedzkiej oraz rozwoju 

usług opiekuńczych w oparciu o no-
woczesne technologie (teleopieka). 
Projekt będzie prowadzony do 30 
kwietnia 2018 roku, a na jego realiza-
cję przeznaczono ponad 550 tys. zł, 
z  czego 38  tys. zł to wkład własny 

miasta Bielska-Białej.

Drugi: „Stop wyklucze-
niu społecznemu – ak-
tywizacja społeczno-za-
wodowa mieszkańców 

Bielska-Białej” wybra-
ny w  drodze konkursu 
jest realizowany w part-
nerstwie z Fundacją Ak-

tywności Społecznej „Zło-
te Łany”. W tym przypadku głów-

nym celem jest wzrost aktywności 
społeczno–zawodowej 20 mieszkań-
ców Bielska-Białej (w  szczególno-
ści osiedla Złote Łany), zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym, korzystających ze świad-
czeń z  pomocy społecznej lub 
kwalifi kujących się do objęcia 
takimi świadczeniami.

Planowane zadania dotyczą 
wsparcia społeczno-zawodowe-
go tej grupy osób przy wykorzy-
staniu doświadczenia i zaplecza 
już funkcjonującego Klubu Integra-
cji Społecznej prowadzonego przez 
Fundację – lidera projektu. Realizacja 
projektu ma się zakończyć 30 wrze-
śnia 2017 roku. Budżet ogólny wyno-
si 246 tys. złotych, w tym wkład wła-
sny miasta Bielsko-Biała – 12 tys. zł.

Trzeci: „Razem w lepszą przyszłość” 
realizowany przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w  Żywcu 
to szeroko zakrojony projekt part-
nerski.

Jego głównym celem jest włącze-
nie 285 osób i  rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym do aktywnego uczestnic-
twa w życiu społeczno-zawodowym. 
Działania projektowe podejmowane 
są wśród mieszkańców i mieszkanek 
powiatu żywieckiego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem osób z  nie-
pełnosprawnością. Każdy uczestnik 
projektu, stosownie do indywidual-
nych potrzeb, objęty jest usługami 
tzw. aktywnej integracji. Polegają 
one na odbudowie i podtrzymaniu 
umiejętności uczestniczenia w  ży-
ciu społeczności lokalnej i  pełnie-
niu ról społecznych w miejscu pra-

cy, zamieszkania lub 
pobytu (reintegracja 
społeczna), odbudo-
wie i  podtrzymaniu 
zdolności do samo-
dzielnego świadcze-
nia pracy na rynku 
pracy (reintegracja za-
wodowa) oraz zapo-

bieganiu procesom ubóstwa, mar-
ginalizacji i wykluczenia społeczne-
go. Oprócz wspomnianej reintegracji 
społecznej i zawodowej jego uczest-
ników obejmują również działania 
z zakresu edukacji i poprawy dostęp-
ności do placówek służby zdrowia.

W  Bielsku-Białej i  na Żywiecczyźnie, gdzie zwalcza-
nie zjawiska wykluczenia społecznego ma wyjątkowo 
duże znaczenie obecnie realizowane są trzy projekty. 
Wszystkie wspiera Regionalny Program Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 z RPO WSL.

● KAMPANIA INFORMACYJNA
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Ania „od zawsze” opiekowała się młodszą siostrą Alicją, 
chorą na porażenie mózgowe. Zamknięta w  sobie, ma-
łomówna, odbywała codzienne, rutynowe spacery wo-
kół bloku, pchając wózek z kilkunastoletnią, sparaliżowa-
ną dziewczyną. Często chodziła też z nimi mama, dopóki 
zdrowie jej na to pozwalało. Ojca Ania w ogóle nie pamię-
tała – wyprowadził się z domu, gdy tylko zobaczył swoje 
drugie dziecko. Z konieczności więc obie z matką troszczyły 
się o Alicję – myły ją, zmieniały pampersy, przebierały, kar-
miły. Gdy pewnego dnia siostry zabrakło, Ania poczuła się 
tak, jakby grunt usunął się jej spod nóg. Nie widziała żad-
nego celu w życiu, nie umiała wypełnić pustki, jaka nagle 
zapanowała wokół niej.

Rodzinie pogorszyło się także pod 
względem materialnym, bo zosta-
ła im już tylko skromna renta mat-
ki. Ania nie wyobrażała sobie wypro-
wadzki z bloku, w którym mieszkała 
całe życie. Ale trudno jej też było myśleć o wyjściu do ludzi, 
o poszukaniu jakiejś pracy. Była przekonana, że nikt nie za-
trudni dwudziestoparoletniej kobiety bez żadnej praktyki 
zawodowej, z  zaledwie podstawowym wykształceniem. 
W końcu, gdy już kolejny raz zabrakło pieniędzy na opła-
cenie czynszu, a ze spółdzielni zaczęły przychodzić pona-
glające pisma, Ania przemogła się i poszła do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, by zapytać, czy mogą z matką 
liczyć na jakiś zasiłek. Jedna z pań pracujących w ośrodku 
uprzejmie poinformowała ją, że doraźną pomoc, owszem, 
mogą dostać, ale jednocześnie zapytała, jak Ania wyobraża 
sobie swoją przyszłość. Cóż mogła na to powiedzieć? Spoj-
rzała tylko na pracownicę ośrodka wzrokiem, który wyrażał 
i przerażenie, i niepewność. Ale uprzejmy uśmiech nie znikał 
z ust pani z MOPS. – Dobrze się składa, bo akurat prowa-

dzimy nabór kandydatów 
do dużego projektu, współ-
fi nansowanego przez Eu-
ropejski Fundusz Społecz-
ny – powiedziała. – Proszę 
zapoznać się z tymi mate-
riałami, a jeśli będzie pani 
zainteresowana, wypełni-
my ankietę rekrutacyjną.

Anię zaskoczyła jej wła-
sna reakcja na tę propo-
zycję. – Materiały prze-
czytam w  domu, ale pro-
szę dać tę ankietę, wypeł-
nię ją na miejscu – słysza-
ła siebie jakby z  drugiego 
pokoju. Nie czekała długo 
na zaproszenie do uczest-
nictwa w pierwszych zaję-
ciach. Poszła na nie skrępo-
wana, nieśmiała, ale po jakimś czasie napięcie minęło, tym 
bardziej, że prowadzący okazał się bardzo bezpośrednim, 
kompetentnym i dowcipnym wykładowcą. W przystępny 
sposób mówił, jak wyzbyć się kompleksów i nieufności, jak 
rozmawiać z ludźmi, być bardziej zaradnym, zacząć udzie-
lać się społecznie w swoim miejscu zamieszkania. Ani bar-
dzo pomogła cała seria zajęć o tej tematyce, spodobał jej się 
też bardzo trening motywacji, czyli zajęcia w formie dwu-
dniowych warsztatów wyjazdowych. W ich trakcie miała 
okazję poznać bliżej innych uczestników szkolenia, o nie-
których paniach może już powiedzieć, że to jej bliskie ko-
leżanki. Równie pomocne jak szkolenia okazały się kon-
sultacje specjalistyczne, zwłaszcza z psychologiem. Dzię-
ki nim Ania czuje, że nie jest już zalęknioną dziewczyną, 
a bardziej pewną siebie kobietą.

Ciągle jednak aktualne jest pytanie o  jej wykształcenie. 
Wraz z  koleżanką z  grupy uznały, że najlepsza dla nich 
będzie zaoczna szkoła kształcąca w  zakresie wzornic-
twa przemysłowego. A  później – kto wie – może techni-
kum i matura?

Również i na fi nansowe kłopoty Ani znalazł się sposób. Zo-
stała recepcjonistką w prowadzonym przez MOPS Punkcie 
Wsparcia, najpierw w ramach przygotowania zawodowe-
go, a później – robót publicznych. Sprawdziła się na tym 
stanowisku znakomicie – jest bardzo samodzielna, a jeżeli 
z czymkolwiek ma kłopot, nie boi się zapytać. Marzy o pra-
cy w biurze projektowym, lecz do tego potrzebne jest wyż-
sze wykształcenie. Ma więc dodatkową motywację, by za-
cząć nadrabiać edukacyjne zaległości z wcześniejszych lat. 

TRUDNE ŻYCIE ANNY

● KAMPANIA INFORMACYJNA

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Na terenie województwa śląskiego 
funkcjonuje Sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny 
w Katowicach oraz Lokalne Punkty 
Informacyjne w: Częstochowie, 
Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.

Ich konsultanci udzielają odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące możliwości 
pozyskania Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego 
można kierować telefonicznie, 
pisemnie, pocztą elektroniczną lub 
w formie konsultacji indywidualnej 
podczas osobistej wizyty w punkcie.

Wszystkie usługi
Sieci PIFE są bezpłatne

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Katowice

Rybnik
Tychy

Cieszyn

Bielsko-Biała

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

Telefony do konsultantów:
33 475-01-35 lub 33 496-02-01

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00

97541/041016
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