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www.2010againstpoverty.eu

Dane kontaktowe organizacji koordynującej 
działania w Twoim kraju:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo: +48 22 661 11 12

Departament Pomocy i Integracji

Społecznej: +48 22 661 12 77

www.mpips.gov.pl

rok2010@mpips.gov.pl

Ubóstwo nie zawsze jest widoczne na 
pierwszy rzut oka, jednakże dotyka ono 
co szóstą osobę z naszego otoczenia.  

Może to być sąsiad, kolega a nawet przyjaciel lub 

członek rodziny. 

<  Problem ubóstwa dotyka 80 mln osób w UE, 

z czego 19 mln to dzieci.

<  Kobiety, młodzież, osoby starsze, osoby o niepewnej 

sytuacji zawodowej, imigranci i członkowie mniejszo-

ści narodowych są w szczególności zagrożeni ryzykiem 

ubóstwa.

<  Praca może być najlepszym sposobem na wyjście 

z ubóstwa, jednak 8 % osób mających pracę zarabia 

zbyt mało, aby poprawić swoją sytuację. 

<  20 % lub 100 mln Europejczyków żyje w złych 

warunkach mieszkaniowych.

Obecny kryzys gospodarczy przejawia się wzrostem 

bezrobocia, a w wielu krajach spodziewana jest dalsza 

likwidacja miejsc pracy.

Kryzys stanowi dodatkowe obciążenie dla narodowych 

systemów opieki społecznej. 
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Dlaczego potrzebny jest Europejski Rok Walki z Ubóstwem?

<  Aby podkreślić prawo ludzi żyjących w ubóstwie do pełnego 

uczestnictwa w życiu społeczeństwa. 

<  Aby tworzyć i wzmacniać partnerstwa pomiędzy stronami 

zwalczającymi ubóstwo i wykluczenie społeczne.

<  Aby zwiększyć świadomość ludzi nt. różnych form ubóstwa 

i wykluczenia społecznego oraz zainspirować ich do wspólnej 

walki z tymi zjawiskami.

<  Aby nadać większy impet walce z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym.

Rok Walki z Ubóstwem ma również uświadomić ludziom, 

że walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym przyniesie 

znacznie lepsze rezultaty, jeśli wszyscy się w nią zaangażujemy. 

 

Wydarzenia w 29 krajach

Wszystkie 27 państw członkowskich UE wraz z Islandią 

i Norwegią zobowiązało się do realizacji celów w ramach 

Roku Walki z Ubóstwem.

Europejski Rok organizowany jest w oparciu o partnerstwa 

pomiędzy uczestniczącymi krajami, UE, społeczeństwem 

obywatelskim, a zwłaszcza organizacjami pozarządowymi 

i partnerami społecznymi, którzy wspólnie dążą do osiągnięcia 

sukcesu. 

W całej Europie zorganizowanych zostanie wiele imprez 

i wydarzeń, takich jak np. kampanie podnoszące świadomość, 

spotkania informacyjne w szkołach, spotkania przy okrągłym 

stole oraz szkolenia dla mediów i decydentów.

Różne formy ubóstwa i wykluczenia 
społecznego

W skrajnych przypadkach ubóstwo oznacza brak dachu 

nad głową i brak środków na zakup jedzenia.

Ubóstwo może też oznaczać brak środków na zaspokojenie 

zwykłych potrzeb, takich jak wizyta u dentysty czy wysłanie 

dziecka na wycieczkę szkolną.

Ten rodzaj ubóstwa może prowadzić do wykluczenia 

społecznego, gdyż osoby nim dotknięte nie mogą 

w pełni uczestniczyć w życiu swojej społeczności. 

Jednakże ubóstwo i wykluczenie społeczne to zjawiska, 

które można wyeliminować.

Razem budujemy społeczeństwo 
dla wszystkich 

Solidarność jest podstawową wartością UE. Wszyscy obywatele 

powinni wspólnie korzystać z dobrobytu, ale także dzielić się 

ciężarem w czasach kryzysu. 

W myśl tej zasady musimy stworzyć bardziej otwartą Europę, 

w której wszyscy obywatele będą mieć wkład w rozwój naszego 

społeczeństwa. 

Strategie UE, które prowadzą do osiągnięcia tego celu skupiają się 

na tym, by ludzie otrzymywali godziwe wynagrodzenie, mieszkali 

w godnych warunkach i mieli dostęp do wysokiej jakości usług oraz 

pracy zapewniającej integrację społeczną. 

Wszyscy mamy do odegrania ważną rolę 

Odwiedź witrynę internetową Europejskiego Roku, na której 

znajdują się informacje nt. wydarzeń w Twojej okolicy. 

Zaangażuj się w walkę z ubóstwem i skontaktuj się z organizacjami 

uczestniczącymi w Europejskim Roku Walki z Ubóstwem w Twoim 

kraju. 

Bądź kreatywny i podejmij własne działania.

Pokaż, że założenia Roku Walki z Ubóstwem są Ci bliskie i podpisz 

deklarację internetową. 

Tylko poprzez wspólne działania możemy wygrać walkę 

z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W skład imprez planowanych na poziomie europejskim 

wejdą: dwa tygodnie europejskie dot. walki z ubóstwem, 

konkurs dla dziennikarzy, wystawa sztuki oraz dwie duże 

konferencje w styczniu i grudniu 2010 roku.

Europejski Rok ma również zwrócić uwagę na działania 

podejmowane w tej dziedzinie przez społeczeństwo 

obywatelskie w 2010 r.


