
 

 

 
 

„Budujmy społeczeństwo dla wszystkich” – polska inauguracja 
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem  

i Wykluczeniem Społecznym 2010 
 
21 stycznia 2010 w Madrycie hasłem „Nie dla ubóstwa!” zainaugurowano 
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Głównym 
celem tej ogólnoeuropejskiej kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństw 
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii i Islandii na zjawisko 
ubóstwa, które dotyka bezpośrednio co szóstego Europejczyka. Po oficjalnej 
inauguracji w Madrycie nadszedł czas na realizacje działań w ramach 
Europejskiego Roku na poziomie narodowym. 
 
26 lutego 2010 w Warszawie odbyła się konferencja „Budujmy społeczeństwo dla 
wszystkich”. Gospodarzem konferencji było Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, które odpowiada za realizację celów Europejskiego Roku w Polsce. 
Uroczystego otwarcia Roku dokonał Jarosław Duda, Sekretarz Stanu                    
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Koordynator Europejskiego 
Roku 2010. Wśród gości obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej - Antoine 
Saint-Denis i Rafał Rudnicki, Rzecznik Praw Dziecka, Ambasadorzy 
Europejskiego Roku, przedstawiciele partnerów społecznych zaangażowanych          
w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele organizacji, 
którym nieobca jest tematyka Europejskiego Roku.  
 
Szczególnymi postaciami są Ambasadorzy Europejskiego Roku – 10 osób 
wybranych ze względu na ich osobiste zaangażowanie w walkę z problemami 
jakimi są ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz chęć promowania idei solidarnego 
społeczeństwa. 
 
Ambasadorzy: Tereliza Braun, Jolanta Fajkowska, Emilian Kamiński, Patricia 
Kazadi, Lidia Lewandowska, Jan Mela, ks. Stanisław Słowik, Jolanta Sobczak, 
Sebastian Szydlik.  
 
„Ubóstwo i wykluczenie społeczne to kwestie, które rzadko pojawiają                      
się na pierwszych stronach gazet. Niewiele czasu poświęca się również na analizę 
złożoności obu problemów. O ubóstwie myślimy zazwyczaj stereotypowo przez 
pryzmat obszarpanego i brudnego człowieka żebrzącego na ulicy. Jednym z celów 
Europejskiego Roku jest uświadomienie nam wszystkim, że ubóstwo i wykluczenie 
społeczne mają wiele twarzy i często są bliżej niż nam się to wydaje” – powiedział 
Emilian Kamiński, Ambasador Roku.  
 
Działania w ramach Europejskiego Roku będą w dużej mierze zdecentralizowane: 
krajowe programy przygotowuje każde z 29 państw (27 państw UE oraz Norwegia 
i Islandia). Na kampanie podnoszące świadomość społeczną na szczeblu unijnym 



 

 

 

 

 

i krajowym oraz na setki projektów związanych  z zagadnieniami priorytetowymi        
w poszczególnych krajach przeznaczono budżet w wysokości 17 mln euro.  
 
W ramach działań wspierających cele Europejskiego Roku 2010 Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej przyznało 60 grantów w wysokości do 50 tys. złotych 
na projekty związane ze zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
Większość przyznanego dofinansowania trafiła do projektów realizowanych 
lokalnie. 
 
Kampania związana z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym będzie trwała przez cały rok i zakończy się w grudniu 2010.               
W działania w ramach Europejskiego Roku zaangażowane są m.in.: 
przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Miasto 
Stołeczne Warszawa oraz liczni partnerzy społeczni m.in. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji, Ruch ATD „Czwarty Świat”, EAPN Polska.  
 
W ramach kampanii informacyjnej  Europejskiego Roku na poziomie unijnym 
odbędzie się m.in. konkurs dla dziennikarzy. Zaplanowano też dwa tygodnie 
tematyczne – w maju i w październiku – które zostaną zorganizowane we 
wszystkich krajach UE. Ponadto każdemu krajowi uczestniczącemu                      
w Europejskim Roku poświęcony będzie jeden tydzień tematyczny. W przypadku 
Polski będzie to okres od 17 do 23 maja 2010. Wówczas przewidywane jest 
największe natężenie aktywności związanych z obchodami Europejskiego Roku. 
 
 
 


