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WSTĘP

Ubóstwo oraz wykluczenie społeczne dotykają co siódmą osobę 
w Unii Europejskiej. Odsetek ten jest rażąco wysoki, jeśli weź-

miemy pod uwagę, że Unia Europejska jest jednym z najbogatszych 
regionów świata. 

Jako unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia 
społecznego jestem przekonany, że nie możemy sobie pozwolić na ignoro-
wanie osób żyjących na marginesie naszego społeczeństwa, tym bardziej, 
że populacja osób w wieku produkcyjnym starzeje się i kurczy.

Musimy zainwestować czas, wysiłek oraz środki finansowe, aby pomóc 
ludziom wyjść z kręgu ubóstwa, co korzystnie wpłynie zarówno na nich 
samych, jak i na całe społeczeństwo. Właśnie dlatego państwa członkow-
skie UE zobowiązały się wyrwać z pułapki ubóstwa i wykluczenia 
społecznego co najmniej 20 mln osób do roku 2020. 

Ogłaszając rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, chcieliśmy 
zwiększyć świadomość społeczną nt. ciężkiej sytuacji tak wielu osób dotkniętych tym problemem. W kampanię 
zaangażowały się unijne instytucje, rządy, władze lokalne, jak również społeczeństwo obywatelskie oraz osoby, 
które same przekonały się, jak wygląda życie w ubóstwie. 

Europejski Rok otwiera przed nami wszystkimi możliwość budowy nowych relacji oraz partnerstw, które 
staną się źródłem nowych pomysłów i nowego podejścia do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Sprawą najpilniejszą jest eliminacja tych czynników, które utrudniają skuteczną walkę z ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym. Możemy tego dokonać, oferując pomoc osobom chcącym rozwijać swoje umiejętności, 
aby mogły znaleźć pracę lub zmienić ją na lepszą. Musimy sprawić, aby nasze rynki pracy stały się dostępniejsze 
dla wszystkich obywateli, łącznie z młodymi ludźmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz przedsta-
wicielami mniejszości etnicznych. Musimy również podjąć odpowiednie działania, aby nasze służby socjalne, 
opieka zdrowotna oraz systemy zabezpieczenia społecznego działały w sposób bardziej skuteczny, zapewniając 
ochronę najbiedniejszym. Jednakże jednym z najważniejszych instrumentów jest wspieranie szkolnictwa oraz 
zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę, ponieważ wyższa i lepszej jakości edukacja to 
najważniejsze elementy w walce z ubóstwem. 

Jeżeli chcemy zrealizować nasze cele, musimy pracować razem. Jedynie dzięki współpracy można znaleźć 
najlepsze rozwiązania i wdrożyć je w najefektywniejszy sposób. Lokalne rozwiązania będące efektem pracy 
lokalnych społeczności są równie ważne jak polityka prowadzona na szczeblu krajowym w celu walki z ubó-
stwem. Rolę w tym procesie mają do odegrania zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. 

Niniejsza broszura demonstruje, jakie efekty można osiągnąć, jeśli instytucje oraz osoby prywatne połączą 
siły w celu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W broszurze opisano wiele innowacyjnych pro-
jektów, począwszy od słoweńskiej organizacji pozarządowej zapewniającej opiekę medyczną osobom z grup 
społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, a skończywszy na sieci instytucji finansowych oferujących 
pożyczki uboższym członkom społeczeństwa w kilku europejskich krajach. 

Projekty te, choć prowadzone na różną skalę, niosą ze sobą wspólne przesłanie: wspólna praca i zaangażowanie 
stanowią źródło pozytywnych zmian w ludzkim życiu. Mam nadzieję, iż niniejsza broszura stanie się inspiracją 
dla tych, którzy pragną czynnie zaangażować się w niesienie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem. 

   László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, 
spraw społecznych i włączenia społecznego 
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WPROWADZENIE

Europa jest jednym z najbogatszych regionów 
świata i posiada zróżnicowaną oraz rozwiniętą 

gospodarkę, która gwarantuje wysoki standard życia. 
Bogata Europa zapewnia swoim obywatelom dostęp 
do wysokiej jakości służby zdrowia, edukacji oraz 
pomocy społecznej. 

Niemniej jednak ogromna liczba osób pozbawiona jest 
dostępu do dobrodziejstw wiążących się z sukcesem 
Europy. Szacuje się, iż około 84 mln mieszkańców Unii 
Europejskiej zagrożonych jest ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym.

Europejczycy zaklasyfikowani do grupy osób żyjących 
w ubóstwie muszą utrzymać się, mając do dyspozycji 
mniej niż 60 % wartości mediany krajowego dochodu 
gospodarstwa domowego. Co więcej, 23,5 milionom 
osób w UE do przeżycia musi wystarczyć mniej niż 
10 EUR dziennie. 

Niedawny kryzys gospodarczy dodatkowo pogorszył 
tę trudną sytuację. Wiele osób, które straciło pracę, 
stanęło na krawędzi ubóstwa i wykluczenia społecz-
nego. Niektóre państwa członkowskie UE donoszą 
nawet, iż rośnie liczba osób mieszkających na ulicy, 
będących najwymowniejszym symbolem ubóstwa.

Co można zrobić dla osób zagrożonych tym proble-
mem i w jaki sposób Europa może pomóc ludziom 
wyrwać się z pułapki ubóstwa?

Dzięki koordynacji prowadzonej polityki Unia 
Europejska stworzyła strategię, której celem jest sku-
teczna walka z ubóstwem. UE nakreśla również ramy 
i pełni rolę koordynatora, pomagając w ten sposób 
państwom członkowskim w podejmowaniu własnych 
działań nakierowanych na walkę z ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym. Ostatni kryzys podkreślił wartość 
dodaną koordynacji prowadzonej polityki i stał się 
pretekstem do wzmocnienia oraz pełnego wykorzy-
stania drzemiącego w tej koordynacji potencjału. 

W większości państw europejskich działania kon-
centrujące się jedynie na pomocy socjalnej nie są 
w stanie wyrwać ludzi z ubóstwa. W związku z tym 
UE zachęca państwa członkowskie do prowadzenia 
bardziej aktywnej polityki w dziedzinie włączenia 

społecznego i rynku pracy, przy jednoczesnym zagwa-
rantowaniu dostępu do wysokiej jakości usług odpo-
wiadających stosownemu poziomowi minimalnego 
wsparcia. 

Wspólne cele są obecnie wyraźnym wyznacznikiem 
dla działań podejmowanych w takich dziedzinach jak 
zwalczanie ubóstwa wśród dzieci, zapewnienie bez-
robotnym pracy, jak również walka z dyskryminacją 
oraz z problemem wykluczenia mieszkaniowego. 

UE oferuje również szeroki wachlarz instrumentów 
politycznych oraz programów walki z ubóstwem, 
takich jak np. Europejski Fundusz Społeczny lub 
program PROGRESS. Nowa strategia gospodarcza 
Europa 2020 głośno i wyraźnie mówi o wzroście 
obejmującym wszystkie sfery społeczeństwa, który 
zapewni wysoki poziom zatrudnienia i spójności 
społecznej. 

Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Walki z Ubóstwem 
i Wykluczeniem Społecznym, co zwiększyło impet 
prowadzonych działań. W całej Europie podejmowane 
są inicjatywy, które mają przypomnieć obywatelom 
o trudnym położeniu osób dotkniętych ubóstwem oraz 
podkreślić wysiłki mające na celu poprawę sytuacji 
tych osób. 

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości na 
temat skomplikowanych i wzajemnie powiązanych 
ze sobą problemów, które są udziałem tej niezmiernie 
licznej grupy osób. Efektem kampanii jest także współ-
praca w zakresie nowych pomysłów oraz inicjatyw 
widoczna pomiędzy rządami, władzami lokalnymi, 
organizacjami partnerskimi oraz osobami, które same 
doświadczyły ubóstwa. 

Kampania zwraca też uwagę na trudną sytuację grup 
społecznych szczególnie zagrożonych ryzykiem ubó-
stwa, takich jak np. osoby starsze, rodziny wielodzietne 
lub niepełne, mniejszości etniczne, imigranci, ludzie 
bezdomni oraz dzieci. W ramach kampanii prowadzona 
jest także analiza sposobów dziedziczenia ubóstwa 
przez kolejne pokolenia.

Europejski Rok pokazuje, że poprzez wspólną pracę 
nasze społeczeństwo jest w stanie pomóc osobom 
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ciężko doświadczonym przez los. Kampania podkre-
śla rolę edukacji oraz szkoleń jako narzędzi w walce 
z ubóstwem i bezrobociem, jak również znaczenie 
odpowiedniego kształtowania polityki oraz wartości 
dodanej koordynacji prowadzonej polityki. Priorytetem 
jest również znalezienie sposobu na zagwarantowanie 
osobom ubogim i wykluczonym społecznie dostępu do 
dobrej jakości usług publicznych w dziedzinie zdrowia, 
mieszkalnictwa oraz świadczeń socjalnych. 

Europejski Rok zwraca uwagę obywateli także na inne 
problemy, takie jak ubóstwo osób pracujących, dostęp 
do placówek kulturalnych i wypoczynkowych oraz 
na korelacje pomiędzy ubóstwem a równouprawnie-
niem kobiet. 

Niniejsza broszura stanowi inspirację dla tych, którzy 
pragną pomóc osobom biednym i wykluczonym spo-
łecznie. Przedstawiono w niej szereg projektów oraz 
inicjatyw, które poprawiły życie wielu obywatelom 
Europy.

Zakres poruszonych tematów – takich jak EDUKACJA, 
ZATRUDNIENIE, IZOLACJA OBSZARÓW WIEJSKICH, 
ZDROWIE, MIESZKALNICTWO oraz WŁĄCZENIE 

FINANSOWE – pokazuje, jak wielkim wyzwaniem 
jest pomoc ludziom w pokonaniu problemu ubóstwa. 

Edukacja umożliwia wyrwanie się z kręgu ubó-
stwa, oferując ludziom umiejętności i pewność siebie 
niezbędne do zdobycia satysfakcjonującej pracy. 
W bułgarskim mieście Sliwen francuska organizacja 
pozarządowa zaopatruje nauczycieli w książki i inne 
materiały niezbędne do zapewnienia romskim dzie-
ciom odpowiedniej edukacji. 

W Hamburgu, w Niemczech, szkoła Movego 
pomaga osobom bezrobotnym w odnalezieniu się 
na rynku pracy. Młodzi ludzie zyskują szansę nauki 
zawodu od doświadczonych rzemieślników podczas 
pracy przy projektach renowacyjnych oraz innych 
programach budowlanych. 

W niektórych krajach europejskich ryzyko ubóstwa 
jest dwukrotnie większe na obszarach wiejskich niż 
w miastach. Działalność fundacji Heifer na Litwie 
stanowi przykład tego, ile można osiągnąć, rozdając 

żywy inwentarz mieszkańcom wsi i umożliwiając im 
w ten sposób rozpoczęcie pracy na własny rachunek. 

Ludzie żyjący w ubóstwie mają problemy ze zdro-
wiem i często pozbawieni są dostępu do potrzebnej im 
opieki medycznej lub psychologicznej. W Lublanie, 
stolicy Słowenii, finansowana przez rząd organizacja 
pozarządowa o nazwie Stigma prowadzi dwa ośrodki 
pomocy dla narkomanów, które każdego dnia odwiedza 
około 80 osób. Dzięki ośrodkom osoby uzależnione 
mają możliwość skorzystania z niezbędnej opieki 
medycznej oraz innego rodzaju pomocy.

Z powodu braku wystarczających środków 
finansowych wielu osobom przychodzi zmierzyć 
się z problemem złych warunków mieszkaniowych. 
Problemy mieszkaniowe mają negatywny wpływ na 
zdrowie oraz ogólny dobrostan tych osób. Regionalny 
program modernizacji dzielnicy La Chanca w połu-
dniowej Hiszpanii pokazuje, jakie działania można 
podjąć, by zmienić ten stan rzeczy. Lokalny rząd 
oraz władze miejskie połączyły siły z obywatelskimi 
grupami działań w celu odrestaurowania najstarszej 
dzielnicy miasta Almeria. 

Członkowie najbiedniejszych warstw społecznych 
często borykają się z problemem wykluczenia finanso-
wego, ponieważ nie są w stanie otrzymać pożyczki na 
korzystnych warunkach finansowych lub są całkowicie 
pozbawieni możliwości jej otrzymania. Europejska 
Sieć Mikrofinansowania oferuje osobom ubogim kre-
dyty na otwarcie własnej działalności gospodarczej lub 
na sfinansowanie innych ważnych potrzeb, np. udziału 
w szkoleniu lub zakupu środka transportu. Dzięki 
mikrokredytom Sika Mawuke-Dzoussu otworzyła 
salon piękności w stolicy Belgii, a Alexandre Aberlen 
uruchomił punkt naprawy komputerów we francuskim 
mieście Sausset-les-Pins.

Bez względu na dziedzinę, w której są realizowane, 
wszystkie te projekty łączy wspólne przesłanie: pracu-
jąc wspólnie, możemy zmienić na lepsze przyszłość 
osób żyjących w ubóstwie. Działając razem, możemy 
zbudować społeczeństwo dla nas wszystkich: Europę, 
w której każdy obywatel ma szansę na godne życie.
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M iasto Sliwen, położone na równinie 
w górskim regionie Karandiła, często 
nazywane jest bułgarskim „wietrznym 

miastem”. Wieje tu porywisty wiatr typu bora. 
Mimo to, klimat jest tu dość łagodny, a wzgórza 
wokół miasta są porośnięte są sadami brzoskwi-
niowymi i winoroślami.

Sliwen znany jest również jako bułgarska stolica 
Romów. Jedna czwarta, czyli 25 tys. mieszkańców 
tego miasta to Romowie. Sliwen stanowił niegdyś 
dynamiczny ośrodek produkcji włókienniczej, 
jednak miasto boleśnie odczuło zamknięcie pań-
stwowych fabryk po upadku komunizmu. Fabryki 
zastąpili rzemieślnicy pracujący we własnych 
garażach, jednakże pod naporem konkurencji 
z Chin mieszkańcom wiodło się coraz gorzej, 
a Romowie znaleźli się na samym dole drabiny 
społecznej. Podczas gdy w roku 1989 pracę miało 
83 proc. bułgarskich Romów, to teraz odsetek ten 
wynosi mniej niż 20 proc. 

SLIWEN: ROMSKIE 
DZIECI POZNAJĄ 
SWOJE KORZENIE
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Zajęcia poświęcone historii i kulturze 
Romów odbywają się po drugiej stronie 
torów kolejowych przebiegających tuż 
obok slumsów romskiej dzielnicy 
miasta Sliwen.
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 Ludność Bułgarii liczy 7,7 mln osób,  

 z czego 700 000 stanowią Romowie.  

 Średnia długość życia obywatela  

 Bułgarii wynosi 72 lata. Średnia  

 długość życia Roma mieszkającego  

 w mieście Sliwen to zaledwie 52 lata.  

O to historia francuskiej organi-
zacji pozarządowej Secours 

Populaire, która zaangażowała 
się w pracę z dziećmi z romskiej 
dzielnicy Nadeżda, po tym jak 
zwrócili się do niej o pomoc 
nauczyciele z miejscowej szkoły. 
Nauczyciele potrzebowali ksią-
żek oraz pomocy dydaktycznych. 
Zależało im również na tym, aby 
uczone przez nich romskie dzieci 
poznały swoją kulturę, odbudo-
wując w ten sposób poczucie 
własnej wartości, oraz aby ich 
rodzice nabrali zaufania do 
systemu edukacji. 

Gorsza strona torów

Dzielnica Nadeżda, co w języku 
bułgarskim znaczy nadzieja, znaj-
duje się na południe od głównej 
stacji kolejowej miasta. Przebie-
gające przez miasto tory, wzdłuż 
których dzieci zbierają różne 
rupiecie, aby sprzedać je później 
handlarzom złomu, dzielą miasto 
na „tę lepszą” i „tę gorszą” część. 
Jak łatwo się domyślić, Nadeżda 
znajduje się właśnie po tej drugiej 
stronie.

„W Bułgarii oraz w innych kra-
jach bałkańskich Romowie żyją 
w wydzielonych obszarach”, 
mówi Alexandre Dubuisson, 
dziennikarz, który w zeszłym 
roku odwiedził Sliwen, pisząc 
dla Secours Populaire. „Jednakże 
segregacja panująca wewnątrz 
romskiej społeczności jest jeszcze 
bardziej złożona. To istny system 
kastowy. Romowi równie trudno 
jest się ożenić z Bułgarką, która 
nie jest Romką, co z osobą nale-
żącej do innej grupy Romów”.

Bogatsza część Nadeżdy nosi 
nazwę „dzielnicy muzyków”. Jej 
mieszkańcy – nie tylko muzycy – 
zajmują dwupiętrowe, szeregowe 
budynki z czerwonej cegły, do 
których w przypadku powiększe-
nia rodziny dobudowują pokój 
albo nowe piętro. Im dalej w głąb 
dzielnicy, tym ulice stają się coraz 
bardziej zapuszczone. Następnie 
droga nagle skręca, a domy 
przechodzą w szopy pokryte 
aluminiowymi dachami. Tutaj 

mieszkają tzw. Goli tzigani czyli 
goli Cyganie, znajdujący się na 
samym dnie romskiej hierarchii.

W powietrzu unosi się przejmu-
jący smród odpadów, a osły, owce 
oraz kury, które dzielą z ludźmi te 
prymitywne zabudowania, kręcą 
się wraz z bosonogimi dziećmi 
pomiędzy stertami śmieci. Miesz-
kające tu dzieci nie wiedzą, że 
są częścią egzotycznej i odrębnej 
kultury. Goli Cyganie to dla buł-
garskiego społeczeństwa grupa 
najniższa z najniższych. Co więcej, 
oni sami często postrzegają siebie 
w ten właśnie sposób.

Gromadzące głównie wolonta-
riuszy stowarzyszenie Secours 
Populaire wywodzi się z organi-
zacji Secours Rouge International 
powstałej w 1926 r. w celu wspar-
cia osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji społecznej. Organizacja 
ma swoje oddziały we wszystkich 
francuskich gminach i działa 
zarówno w kraju, jak i za granicą. 
W zeszłym roku organizacja 
uczestniczyła w realizacji projek-
tów pomocowych w 170 krajach, 
pomagając miejscowej ludności 
w tworzeniu struktur stanowiących 
odpowiedź na różne problemy 
i w nawiązywaniu kontaktów 
z potencjalnymi inwestorami. 

Nauczyciele walczą 
o zmiany

W 2001 r. zastępca dyrektora 
szkoły podstawowej nr 6, usytu-
owanej poza dzielnicą Nadeżda, 
skontaktował się z Secours 
Populaire. Romskie getto nie 
posiada własnej szkoły i wszystkie 
dzieci uczęszczają właśnie do 

Ulice dzielnicy Nadeżda usiane są rzędami betonowych, na wpół 
wykończonych domów oraz baraków krytych blachą.
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szkoły nr 6, znajdującej się za 
torami, około 10 minut drogi od 
getta. Romowie stanowią 90 proc. 
uczniów, jednakże uczęszczają 
tu również dzieci tureckiego 
pochodzenia oraz dzieci buł-
garskie. Na początku Secours 
Populaire zakupiła dla szkoły 
książki, komputery, tornistry 
szkolne, obuwie sportowe oraz 
wyposażenie. W 2007 r. pomogła 
szkole w założeniu stowarzyszenia 
Ensemble, któremu fundacja linii 
lotniczych Air France podarowała 
30 tys. EUR na realizację projektu 
o nazwie Etniko. 

„W Bułgarii obowiązek szkolny 
obejmuje dzieci do 16. roku życia”, 
mówi Ekaterina Pawłowa, jeden 
z pedagogów biorących udział 
w Etniko, budującym romską 
świadomość projekcie, który 
przez dwa lata swego istnienia 
osiągnął spore sukcesy, lecz jego 
działalność została przerwana 
po tym, jak skończyły się środki 
od sponsorów. „Mimo to, wiele 
romskich dzieci, w szczególności 
dziewcząt, przestaje uczęszczać do 
szkoły w wieku 12 lat, ponieważ 
wychodzą za mąż lub rodziców 
nie stać na dalsze kształcenie”. 

„Te dzieci nie znają swojej historii”, 
mówi Dubuisson. „W ramach pro-
jektu Etniko mogły poznawać 
swoje korzenie i swoją kulturę. 
Bardzo często znajomość przeszło-
ści kończy się u nich na pokoleniu 
własnych dziadków. Te dzieci nie 
mają pojęcia, że Romowie wywo-
dzą się z Indii. Dla nich przeszłość 
jest jeszcze bardziej odległa niż 
postać Karola Wielkiego dla 
dzieci francuskich”. 

Pawłowa jest dumna z osiągnięć 
projektu. W ciągu swej dwuletniej 
działalności projekt objął trzy 
grupy po dwanaście dzieci. Choć to 
jedynie niewielki odsetek wszyst-
kich dzieci uczęszczających do 
szkoły, Pawłowa wierzy, że pro-
gram Etniko do głębi poruszył serca 
i umysły uczestników. Oprócz 
dodatkowych zajęć szkolnych 
poświęconych romskim grupom 
etnicznym, tradycjom oraz sze-
roko pojętej kulturze obejmującej 
taniec, pieśni, opowieści i legendy, 
w ramach projektu organizowano 
również wycieczki do muzeów 
oraz restauracji.

„Robiliśmy rzeczy małe, ale 
niezmiernie ważne. Na przykład 

zabraliśmy dzieci do bułgarskiej 
restauracji nieopodal szkoły. 
Uczyliśmy je, jak należy się 
zachować, jak grzecznie i popraw-
nie zamówić jedzenie, jak zapłacić 
rachunek. Początkowo pracownicy 
restauracji przejawiali wrogość, 
a same dzieci czuły się skrępo-
wane. Wśród Bułgarów panuje 
przeświadczenie, że Romowie 
są brudni i kradną. Jednakże po 
jakimś czasie atmosfera znacznie 
się ociepliła. Dzieci śpiewały 
piosenki i były bardzo grzeczne”. 

Pawłowa zdaje sobie sprawę, że 
dla osoby postronnej takie działa-
nia mogą wydać się mało znaczące. 
Ma jednak nadzieję, że kiedy 
dzieci dorosną, dojdą do wniosku, 
że nauczyły się czegoś pozytyw-
nego o szkole i świecie poza get-
tem i że przekażą te nauki swoim 
potomkom. Ekaterina Pawłowa 
ma jedno skromne pragnienie: 
chciałaby, aby projekt Etniko mógł 
się dalej rozwijać, wie jednak, że 
w dzisiejszych czasach nikomu 
nie jest łatwo.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.secourspopulaire.fr
www.sliven.net

Znaczna część 10-12 miliono-
wej populacji Romów, która 
zamieszkuje Unię Europejską, 
żyje w trudnych warunkach 
społeczno-ekonomicznych. 
Wielu z nich zmaga się z brakiem 
dostępu do odpowiedniej jakości 
kształcenia, problemami zdrowot-
nymi oraz wysoką śmiertelnością. 
Często dotyka ich również problem 
wykluczenia z rynku pracy. 
Integracja społeczna Romów jest 
jednym z priorytetów polityki Unii 
Europejskiej. Problemy dotyczące 
Romów są niezmiernie złożone 
i wzajemnie ze sobą powiązane, 
w związku z tym wymagają one 
kompleksowego podejścia ze 
strony wszystkich zainteresowa-
nych, łącznie z samymi Romami. 
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W czasach, gdy kryzys gospodarczy panu-
jący w Europie jest źródłem poważ-
nych obaw związanych z bezrobociem, 

szczególnie wśród młodych ludzi, eksperyment, 
którego autorami są pedagodzy i nauczyciele 
z Hamburga, zasługuje na szczególnie wnikliwą 
analizę. Nowocześnie myślący pracownicy sek-
tora, który dotkliwie odczuł cięcia budżetowe, szu-
kają sposobu, by uatrakcyjnić proces uczenia się. 

57-letni Karl Fink, krępy, czarnowłosy mężczyzna 
odziany w dres, w swoim rodzinnym Kazachstanie 
był cieślą. Karl właśnie zamontował bukową ławkę 
wewnątrz jaskrawozielonego wagonu kolejowego 
z początków XX w. To jedna ze specjalności szkoły 
przysposobienia zawodowego Movego, organiza-
cji non profit z siedzibą w Hamburgu, która 
pomaga wrócić bezrobotnym osobom na rynek 
pracy, zatrudniając ich przy odnawianiu starych 
wagonów, budowie wiat rowerowych, bądź pro-
dukcji krzeseł ogrodowych. Dzięki swoim umiejęt-
nościom Karl otrzymał w szkole stałą posadę i to 
właśnie od niego młodzi mężczyźni w wieku około 
20 lat uczą się tajników zawodu cieśli. 

HAMBURG: 
NAUCZYĆ SIĘ, 
JAK SIĘ UCZYĆ
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W rodzinnym Kazachstanie Karl Fink pracował 
jako cieśla. Dziś uczy w szkole Movego. 

W ramce – Rosyjscy uczniowie: jedna z wielu 
narodowości uczących się w hamburskiej szkole.
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Uatrakcyjnić proces 
uczenia się

F ink jest jednym z około 
150 mężczyzn – głównie 

imigrantów – którzy pracują 
w szkolnym warsztacie poło-
żonym nieopodal rzeki Łaby. 
Organizacja została założona 
z myślą o stworzeniu miejsc 
pracy dla byłych pracowników 
stoczni, którzy stracili pracę po 
upadku tego głównego źródła 
zatrudnienia w mieście. W 1997 
r. organizacja połączyła swe siły 
ze stowarzyszeniem pracującym 
z młodzieżą. Obecnie głównym 
zadaniem tego przedsięwzięcia 
jest szkolenie osób w różnym 
wieku i służenie im pomocą 
w znalezieniu pracy. Zachęcanie 
do nauki i uatrakcyjnienie pro-
cesu uczenia się stanowi część 
składową tego zadania. 

Obecnie kraj związkowy Hamburg 
skupia się na szkołach zawodowych 
oferujących praktyczną wiedzę 
osobom, które przerwały kształ-
cenie. W Niemczech brak świadec-
twa ukończenia szkoły oznacza 
poważne problemy na rynku pracy, 
a sytuacja ta najczęściej dotyka 
młodych ludzi z biedniejszych, 
imigranckich rodzin. 

We wrześniu Movego, oprócz 
szkoły przysposobienia zawodo-
wego, uruchomiła również praw-
dziwą szkołę zawodową, oferującą 
młodym ludziom pomoc w uzyska-
niu świadectwa ukończenia szkoły. 
Kraj związkowy Hamburg stara 
się, aby na terenie całego landu 
powstało 10 takich szkół.

Jürgen Dege-Rüger, wesoły peda-
gog w zielonej koszuli, pracuje dla 
Internationale Bau-Ausstellung 
(Międzynarodowa Wystawa 
Budowlana, IBA), obejmującej 
cały kraj inicjatywy sponsorowanej 
przez rząd. Siedziba tej instytucji 
zajmującej się kwestiami planowa-
nia przestrzennego przez kolejne 
trzy lata będzie mieścić się właśnie 
w Hamburgu. Budynki IBA usy-
tuowane są w Wilhelmsburgu, 
na rozległej wyspie na południu 
miasta. Wyspa ta, przecięta na 
pół autostradą, po której obu 
stronach przycupnęły ogródki 
działkowe, zamieszkana jest 
głównie przez biednych imigran-
tów. Jürgen Dege-Rüger ma za 
zadanie wcielić w życie plan 
kształcenia ustawicznego, którego 
głównym celem jest zwiększenie 
liczby uczniów, którzy posiadają 
przynajmniej podstawowy 
dyplom ukończenia szkoły.

Dege-Rüger odwołuje się do 
słabych wyników Niemiec w pro-
gramie PISA. Program ten, moni-
torowany przez OECD, ocenia 
wiedzę i umiejętności piętnasto-
latków. „Jak na bogaty kraj mamy 
niewspółmiernie wysoki odsetek 
słabo wykształconych młodych 
osób wywodzących się z biednych, 
często imigranckich społeczności, 
dla których rynek pracy pozostaje 
zamknięty”. Co należy zrobić, 
aby zmienić obecny stan rzeczy? 
Dege-Rüger uważa, że dzisiejszy 
system kształcenia powinien 
„uczyć, jak się uczyć”, zamiast 
promować zwykłe gromadzenie 
wiedzy.

Jednym z wyzwań, przed którymi 
stoi Wilhelmsburg, jest budowanie 
powiązań pomiędzy działającymi 
tu instytucjami. „Na wyspie istnieją 
szkoły, przedszkola, oraz ośrodki 
młodzieżowe i doradcze – mówi 
Jürgen Dege-Rüger – jednakże nie 
współpracują one ze sobą i nie są 
wystarczająco atrakcyjne ani dla 
rodziców, ani dla samych dzieci”. 
Dege-Rüger uważa, że szkoły 
w biednych dzielnicach powinny 
otrzymywać z budżetu państwa 
więcej środków niż szkoły 
w innych rejonach.

Powrót do systemu

Kierujący instytucją Movego 
Holger Dohnt również uważa, że 
brak koordynacji jest jednoznaczny 
z ogromnym marnotrawstwem 
energii i zasobów. Dohnt twierdzi 
również, że podejmowanych jest 
zbyt mało działań mających na 
celu koordynację różnych ministe-
rialnych departamentów zajmują-
cych się młodymi ludźmi oraz 
bezrobociem. Zbyt wiele młodych 
osób wymyka się z ram systemu. 
„Te dzieciaki zostały przez szkołę 
stłamszone. Tymczasem młodzi 
ludzie chcą być traktowani jak 
dorośli i chcą otrzymać sensowną 
poradę na temat rozwoju zawodo-
wego”. Dohnt uważa, że to właśnie 
oferuje jego szkoła. „Nie zawra-
camy sobie głowy pracownikami 
opieki społecznej, tylko próbujemy 
znaleźć młodzieży pracę, jak tylko 
opuszcza nasze mury”.
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Pedagog Jürgen Dege-Rüger uważa, że Niemcy mają niewspółmiernie wysoki 
odsetek słabo wykształconych młodych osób z imigranckich społeczności.
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W grudniu 2009 r. ponad 
5,5 mln młodych męż-
czyzn i kobiet poniżej 25. 
roku życia nie miało pracy. 
Liczba ta stanowi 21,4 % 
całej populacji i wciąż 
rośnie. W Hiszpanii stopa 
bezrobocia wśród ludzi 
młodych sięga 40 %.

Nie ma najmniejszej wąt-
pliwości, iż rządy europej-
skich państw będą musieć 
podjąć wspólne wysiłki, 
aby walczyć z problemami, 
które od dawna pozostają 
nierozwiązane. Najważ-
niejsze obszary obejmują 
pomoc w znalezieniu pracy 
dla grup znajdujących się 
w trudnej sytuacji spo-
łecznej, np. imigrantów 
i słabo wykształconych 
lub wyszkolonych młodych 
ludzi, jak również kwestie 
mobilności młodzieży.

Najstarszą szkołą kształcenia 
zawodowego w mieście jest 
Altona, która działa już od dzie-
sięciu lat. Prowadzi ją Thomas 
Johanssen. Altona, która powstała 
na bazie niezmiernie skutecznego 
systemu duńskiego, sama może 
służyć jako modelowy przykład 
dla innych tego typu szkół, na 
powstaniu których tak bardzo 
zależy hamburskiemu krajowi 
związkowemu. Altona co roku 
przyjmuje 48 uczniów, z których 
40 proc. pochodzi z rodzin imi-
granckich. W niewielkich, przyja-
znych klasach uczniowie w wieku 
16-18 lat uczą się i zdobywają 
praktyczną wiedzę, aby otrzymać 
podstawowy dyplom ukończenia 
szkoły, stanowiący przepustkę do 
niemieckiego rynku pracy.

„Musimy uatrakcyjnić proces 
uczenia i stymulować poczucie 
własnej wartości wśród uczniów”, 
mówi Johanssen, który stara się, 
aby jego podopieczni mieli dostęp 
do dwóch ciepłych posiłków dzien-
nie: późnego śniadania, jako że 
wielu z nich nie ma możliwości 

zjedzenia go w domu, oraz obiadu. 
Oba posiłki serwowane są w przy-
jaznej szkolnej kantynie.

„Kluczem do sukcesu jest moty-
wacja”, dodaje Johanssen. Jego 
wychowankowie uczą się języ-
ków obcych, chemii oraz obsługi 
urządzeń multimedialnych. 
Wykonują również meble na 
zamówienie indywidualnych 
klientów. „Zazwyczaj kształcenie 
ogólne oraz kształcenie techniczne 
biegną odrębnymi torami. W naszej 
szkole łączymy zajęcia praktyczne 
i techniczne”. Dane statystyczne 
wydają się potwierdzać skutecz-
ność tego podejścia: połowa 
byłych uczniów znajduje pracę, 
a kolejne 20 proc. kontynuuje 
naukę. Walka z bezrobociem 
nigdy się nie kończy.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.movego.eu
www.psa-hamburg.de
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Ponoć naśladownictwo jest najwyższą formą pochlebstwa: ogrodowe krzesła w stylu Adirondack 
produkowane w szkole Movego można znaleźć w najelegantszych ogrodach Hamburga.
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A lbertas hoduje pszczoły na litewskiej wsi. 
Handluje miodem, nektarem, pszczelim 
chlebem oraz miodem pitnym. Jego żona 

Diana wyrabia z pszczelego wosku ozdobne 
świeczki. 

Diana i Albertas Usinskai mają troje dzieci: dziew-
czynki w wieku 10 i 5 lat oraz 6-letniego chłopca. 
Najstarsza córka nosi imię Austeja na cześć litew-
skiej bogini opiekującej się pszczołami. 
Szczuplutka i jasnooka Austeja z okazji naszego 
wywiadu ubrała się w różową sukienkę przepasaną 
srebrnym paskiem. We włosach jej młodszej sio-
stry połyskują drobne kwiatki z białego tiulu. 
Rodzice Albertasa, będący już w podeszłym wieku, 
mieszkają wraz z nim i jego rodziną w prostym, 
drewnianym domu pokrytym dachem z blachy 
falistej. Dom znajduje się w wiosce Milošaičiai, 
około 50 km od Kowna, dawnej litewskiej stolicy.

ZWIERZĘTA, 
KTÓRE ZMIENIAJĄ 
LUDZKIE ŻYCIE 
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Ule, które podarowała Heifer Baltic Foundation, 
odmieniły życie rolnika Albertasa Usinskai.

W ramce – Dzieci Albertasa mogą z nadzieją 
patrzeć w przyszłość. 
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Ciężkie czasy

Zaledwie kilka lat temu sytu-
acja rodziny Usinskai nie 

wyglądała najlepiej. W domu nie 
było prądu, a kontakt z sąsiadami 
był ograniczony. Najbliższe 
gospodarstwo oddalone jest od 
ich domostwa o dwa kilometry. 
Diana mocno kuleje, co znacznie 
spowalnia jej ruchy. Opiekowała 
się dziećmi i rodzicami Albertasa, 
podczas gdy on pracował doryw-
czo. Wydawało się, że rodzina 
pozbawiona jest perspektyw.

Właśnie wtedy pojawiła się 
fundacja Heifer International, 
międzynarodowa organizacja 
z siedzibą w Arkansas, założona 
65 lat temu przez rolnika Dana 
Westa. W latach trzydziestych 
XX wieku, podczas hiszpańskiej 
wojny domowej, West przebywał 
w tym właśnie kraju, gdzie obda-
rowywał głodne dzieci mlekiem. 
Pewnego dnia zaświtała mu myśl: 
„zamiast okazyjnej szklanki mleka, 
tym dzieciom przydałaby się 
krowa”. Tak narodziła się fundacja 
Heifer International.

Dystrybucja żywego 
inwentarza

Celem fundacji Heifer Inter-
national jest walka z ubóstwem 
i głodem. Organizacja rozdaje 
żywy inwentarz i prowadzi szko-
lenia w 128 krajach. Każda rodzina 
otrzymująca pomoc od fundacji 
zobowiązuje się do ofiarowania 
pierwszego potomka otrzymanego 
zwierzęcia innej rodzinie, która 
znajduje się w równie trudnej 
sytuacji. Bałtycka filia organizacji 

Heifer uruchomiona została 10 lat 
temu. Siedziba fundacji znajduje 
się w Wilnie, natomiast mniejsze 
biura działają również w sąsiedniej 
Łotwie oraz Estonii. 

Na jednej ze ścian wileńskiej 
siedziby fundacji widnieje foto-
grafia Arūnasa Svitojusa, dyrek-
tora Heifer Baltic Foundation, 
witającego się z prezydentem 
USA Billem Clintonem. Organi-
zacja prawie w 100 procentach 
utrzymuje się z prywatnych 
datków, często ofiarowywanych 
przez Amerykanów wywodzących 
się z republik nadbałtyckich. 

„Kryzys gospodarczy nas 
nie oszczędził”, mówi Arūnas 
Svitojus. „W ciągu ostatnich 
dwóch lat z kraju wyemigrowało 
około 15-20 proc. populacji Litwy. 
Niewykształceni mieszkańcy wsi 

wyjeżdżają, by pracować na czarno 
w innych krajach, i zostawiają 
dzieci pod opieką dziadków lub 
sąsiadów. Próbujemy pomóc im 
w znalezieniu jakiegoś źródła 
zarobków, żeby nie musieli 
wyjeżdżać”. 

W 2009 r. organizacja Heifer 
realizowała na Litwie 30 projek-
tów, natomiast we wszystkich 
krajach nadbałtyckich prowadziła 
ich 50. Fundacja rozdaje różne 
zwierzęta, od krów rasy Holstein 
począwszy, poprzez wywodzące 
się z Litwy konie żmudzkie, świ-
nie, króliki i kury, a na dżdżowni-
cach i pszczołach skończywszy. 
Arūnas Svitojus dodaje, że roz-
prowadzane przez Heifer Baltic 
Foundation pszczoły należą do 
dosyć łagodnej odmiany wystę-
pującej na terenie Litwy.

Arūnas Svitojus z Heifer Baltic Foundation – „Próbujemy pomóc ludziom 
w znalezieniu jakiegoś źródła zarobków, żeby nie musieli wyjeżdżać z kraju.” 
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 Obszary wiejskie stanowią ponad 80 proc. terytorium Unii  
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Obszary wiejskie stanowią ponad 80 proc. 
terytorium Unii Europejskiej i skupiają 
25 proc. unijnej populacji. W niektórych pań-
stwach UE ryzyko znalezienia się w ubóstwie 
jest dwukrotnie większe dla mieszkańców 
wsi niż dla mieszkańców miast, jednakże 
problemy charakterystyczne dla tych 
obszarów były dotąd pomijane w większości 
opracowań dotyczących problemu ubóstwa. 
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym na obszarach wiejskich idzie w parze 
z poprawą dostępności infrastruktury oraz 
usług, łącznie z dostępem do szkół, opieki 
medycznej, transportu, a nawet sklepów. 
Wymaga to nowego i skoordynowanego 
podejścia do polityki socjalnej i regionalnej 
oraz do rozwoju rolnictwa. 

Interes miodem 
płynący

Chociaż przyszłość pszczół coraz 
bardziej zagrożona jest przez 
nowoczesne metody upraw, to 
na litewskiej wsi położonej nieda-
leko parku narodowego, kondycja 
pszczół wciąż jest dość dobra. 
Tutejszym rolnikom, którym nie 
wiodło się najlepiej, ekologiczna 
hodowla pszczół wydała się naj-
lepszym rozwiązaniem, nawet jeśli 
wielu z nich nie było stać na zakup 
odpowiedniego sprzętu.

Pszczelarski biznes Albertasa 
i Diany okazał się dochodowy. 
Albertas i Diana posiadają też 
krowę, konia, dwie świnie 
i 20 kurczaków, dzięki czemu 
rodzina jest praktycznie samo-
wystarczalna i wyrabia własne 
masło, ser i chleb. Ze sprzedaży 
1 000 litrów miodu otrzymują 
300 EUR miesięcznie. Albertas 
i Diana kupili już szafki kuchenne 
do ich spartańskiego, ogrzewanego 
drewnem domu. Zdołali nawet 
zgromadzić drobne oszczędności. 

Diana chce, aby jej dzieci poszły 
na studia i wiele nadziei pokłada 
w najstarszej córce, która już 
trzeci rok z rzędu była najlepszą 
uczennicą w swojej klasie.

Zanim Litwa oderwała się od 
ZSRR w 1991 r., Albertas praco-
wał w kołchozie. Obecnie, dzięki 
darom organizacji Heifer, na 
które złożyło się siedem pszcze-
lich rojów, narzędzia elektryczne, 
sprzęt pszczelarski oraz kurs 
obsługi komputera, wszyscy człon-
kowie rodziny aktywnie uczestni-
czą w życiu społeczności. Po miód 
Albertasa ludzie ustawiają się 
w kolejce. Diana z kolei odważyła 
się podjąć pracę na pół etatu jako 
księgowa. Zarządza również 
pszczelarskim projektem realizo-
wanym przez miejscową społecz-
ność, w ramach którego pomoc 
otrzymało kolejnych dziewięć 
rodzin. Co pół roku Diana 
przygotowuje sprawozdanie na 
temat osiągniętych postępów. 
Sprawoz danie trafia do rąk 
Gražiny Mongirdienė, kierow-
niczki projektów z organizacji 

Heifer, która twierdzi, iż tak bardzo 
kocha piękno litewskiej wsi, że 
nigdy nie mogłaby mieszkać 
w innym kraju.

Gdy siedzimy wokół okrągłego 
stołu na krzesłach wyrzeźbionych 
z pni drzew, dom rodziny Usinskai 
tchnie prawdziwą sielanką. Kwiaty 
doniczkowe zdobią niewielki ogró-
dek z przodu domu, a w powietrzu 
unosi się zapach świeżej trawy. 

Albertas przynosi butelkę zwod-
niczo łagodnego midusa, czyli 
miodu pitnego wymieszanego 
z ziołami, i po brzegi wypełnia 
kieliszki bursztynowym płynem. 
Narodowy alkohol Litwy sma-
kuje najlepiej, gdy jest domowej 
roboty, a miód przyniesiony 
przez Albertasa ma już trzy lata. 
Nad kieliszkami delikatnie brzę-
czą pszczoły, gdy Albertas pod-
nosi swą najmłodszą pociechę 
w górę i wyciska na jej buzi 
siarczystego całusa.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.heifer.lt
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W ciepłe, letnie wieczory nadrzeczne 
kawiarenki i restauracje w Lublanie 
po brzegi wypełniają się rodzinami, 

które chłodzą się w wieczornej bryzie wiejącej 
nad stolicą Słowenii. Tuż obok, w zapuszczonym 
podwórku, kilkunastu mężczyzn pije piwo. Siedzą 
koło sterty pustych puszek, a przechodzień, który 
przypadkiem zapuści się w tę okolicę, musi uwa-
żać na walające się na ziemi strzykawki. Tak 
wygląda miejsce spotkań przyjmujących metadon 
narkomanów, którzy przychodzą tu, aby się upić 
po otrzymaniu dawki leku w klinice tuż za rogiem. 

NARKOMANI 
W LUBLANIE 
ODZWYCZAJAJĄ 
SIĘ OD TWARDYCH 
NARKOTYKÓW
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Lublana próbuje pomóc osobom uzależnionym poprzez programy 
resocjalizacyjne obejmujące ośrodki rozdające metadon. 

W ramce – Borut Bah kierujący programem pomocowym 
organizacji Stigma.
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Podobnie jak wiele innych 
miast, Lublanę także dotyka 

problem narkotyków. Słowenia, 
cechująca się ogromnym bogac-
twem kultur, znajduje się na bał-
kańskim szlaku narkotykowym 
prowadzącym z Afganistanu, 
w związku z czym panuje tu oży-
wiony handel heroiną, kokainą, 
i tzw. narkotykami dyskoteko-
wymi, np. ecstasy lub MDMA. 

Lublana próbuje kontrolować 
handlarzy narkotyków oraz nar-
komanów poprzez programy kar 
i resocjalizacji, na który składają 
się ośrodki lecznicze wydające 
metadon, syntetyczny lek opio-
idowy o słabszym działaniu uza-
leżniającym. Słowenia szczyci się 
najniższym odsetkiem narkoma-
nów zarażonych wirusem HIV. 
Sporą zasługę ma w tym Stigma, 
finansowana przez państwo orga-
nizacja pozarządowa. Organizacja 
ta prowadzi w Lublanie dwa 
ośrodki pomocy dla narkomanów, 
które codziennie odwiedzane są 
przez 80 mężczyzn i kobiet.

Zdrowie na pierwszym 
miejscu

Misją organizacji Stigma jest 
dotarcie do ludzi we wczesnym 
stadium uzależnienia oraz praca 
ze wszystkimi narkomanami do 

momentu rozpoczęcia programu 
detoksykacji lub do momentu 
wyleczenia się z nałogu. Pracow-
nicy Stigmy pracują również 
z więźniami i uruchomili schroni-
sko dla kobiet-narkomanek, które 
są ofiarami przemocy. Najważ-
niejszym projektem organizacji 
jest program zapobiegania zaka-
żeniom wirusem HIV i wirusem 
żółtaczki typu C poprzez edukację 
zdrowotną. Stigma promuje uży-
wanie sterylnych igieł i zachęca 
osoby uzależnione do zwracania 
igieł już zużytych.
 
Działająca od 19 lat organizacja 
stworzyła niezmiernie skuteczny 
program pomocowy oparty na 
pracy w środowisku docelowym. 
Furgonetką marki Peugeot, 
wyposażoną w siedzenia, stoliki 
i niewielki składzik, pracownicy 
organizacji raz w tygodniu odwie-
dzają dziewięć słoweńskich miast. 
Furgonetka została zakupiona 
w 2007 r. dzięki pomocy Komisji 
Europejskiej, która pokryła 
60 proc. kosztów zakupu. 

„Zanim kupiliśmy furgonetkę 
– wspomina dyrektor Stigmy 
i pracownik opieki społecznej 
Borut Bah – jeździliśmy samo-
chodem osobowym, spotykając 
się z uzależnionymi w barach, 
kawiarniach lub na ulicy. Teraz 
wiedzą, gdzie i kiedy mogą nas 

znaleźć, i nikt nie przysłuchuje 
się naszym rozmowom”.

Wczesny poniedziałkowy pora-
nek. Borut oraz jego współpra-
cowniczka Blažena Kovanović 
wyruszają do miejscowości Novo 
Mesto, w południowo-zachodniej 
Słowenii. Wielu mieszkańców tego 
miejsca pracuje w miejscowej 
fabryce Renault. Stąd pochodzi 
również słynne słoweńskie czer-
wone wino Cviček, które pochodzi 
z otaczających miasto wzgórz.

Poranek w Novo Mesto

Po godzinie jazdy Borut parkuje 
furgonetkę przed niewielką stacją 
kolejową położoną niedaleko 
ośrodka, w którym wydawany 
jest metadon. Trzej mężczyźni 
już czekają, a w ciągu kolejnych 
dwóch godzin zjawi się kolejnych 
osiem lub dziewięć osób.

Przychodzą, by otrzymać podsta-
wową opiekę medyczną, dostać 
igły i małe torebki z kwasem 
askorbinowym służącym do roz-
puszczania heroiny. Niektórzy 
narkomani mają tatuaże, inni kol-
czyki w różnych częściach ciała. 
Większość dosłownie odpala jed-
nego papierosa od drugiego. 
U wielu wyczuwalny jest niepokój 
i podenerwowanie. Prawie wszyscy 
bez skrępowania mówią o swym 
nałogu, o narkotykach, które biorą, 
oraz o tych, które biorą, żeby 
przestać brać.

Oto elegancki i schludny Serb 
Marco, który mówi, że jest 
DJ-em. Obecnie Marco, aby 
odzwyczaić się od heroiny, przyj-
muje lek Suboxone, i zapewnia, 
że już niedługo będzie „czysty”. 
Marco studiował pielęgniarstwo, 
ale nie może znaleźć pracy i, 
jak mówi, nie jest mu lekko. 
Chciałby założyć rodzinę, ale nie 
stać go na to. Z kolei Jože, który 
w położonym niedaleko miasta 
gospodarstwie rolnym hoduje 
kury, króliki oraz świnie, tłuma-
czy, że obecnie zażywa metadon 
jedynie z domieszką soku 
pomarań czowego.

Lublana nocą.
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Niedawny komunikat UE* 
podkreślił ogromne róż-
nice istniejące w sferze 
opieki zdrowotnej nie 
tylko pomiędzy krajami 
UE, ale i w samych pań-
stwach członkowskich. 
Zmniejszenie tych nierów-
ności wymaga podjęcia 
wspólnych działań 
wszystkich odpowie-
dzialnych podmiotów na 
szczeblu europejskim 
oraz regionalnym, które 
obejmą m.in. budowanie 
świadomości, rozwój 
odpowiednich strategii 
politycznych oraz nowe 
formy współpracy w sek-
torze edukacji, zdrowia 
oraz administracji 
publicznej. 

* „Solidarność w zdrowiu: 

zmniejszanie nierówności 

zdrowotnych w UE”. 

pomocy uzależnionym w wyrwa-
niu się z mrocznej otchłani nałogu.

Szpital w Lublanie posiada 
oddział metadonowy. Pracująca 
tam pani doktor mówi, że przyj-
muje około 400 uzależnionych 
osób rocznie. „Większość przy-
chodzi codziennie. Wielu z nich 
jest w stanie podjąć pracę lub 
wrócić do szkoły”, dodaje. 
„Naszą naczelną zasadą jest 
niewpuszczanie spóźnialskich 
i zasada ta jest rygorystycznie 
przestrzegana.”

„To dobrze”, mówi Katja, była 
narkomanka, która pracuje 
w Stigmie. „Narkomani potrzebują 
dyscypliny i harmonogramów”. 

Jest jeszcze Miha, który wstrzy-
kuje sobie kokainę wprost do 
pachwiny, ponieważ żyła udowa 
to jedyna żyła, którą wciąż potrafi 
zlokalizować. Miha próbował 
zerwać z nałogiem już wiele razy. 
Borut i Blažena cierpliwie wysłu-
chują jego opowieści. Na tym 
polega ich praca. Ich głównym 
celem jest pomóc tym ludziom 
w pokonaniu nałogu, lecz w mię-
dzyczasie służą im szeroko pojętą 
pomocą, oferując czyste igły, 
pomagając w wypełnieniu urzę-
dowych papierów, w znalezieniu 
pracy i służąc opieką medyczną.

„Kiedy uzyskałem uprawnienia 
pracownika socjalnego – mówi 
Borut – chciałem pracować z nar-
komanami. Miałem przyjaciół, 
którzy brali narkotyki, a w młodo-
ści sam bywałem w wielu podej-
rzanych miejscach”. Z irokezem 
na głowie, Borut doskonale wta-
pia się w to specyficzne otocze-
nie, jednakże za jego spokojnym 
i przyjaznym obliczem kryje się 
nieugięta determinacja i chęć 

Osoby uzależnione mają zapewniony dostęp do czystych igieł i podstawowej opieki medycznej. 
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W ciągu ostatnich 20 lat, w ramach regio-
nalnego programu modernizacji dziel-
nicy La Chanca, przeprowadzono 

działania mające na celu kompleksową odbudowę 
tej najstarszej dzielnicy Almerii, miasta położo-
nego w południowej Hiszpanii. Celem programu 
jest poprawa zdrowia, warunków mieszkanio-
wych, wykształcenia oraz praw socjalnych 12 tys. 
mieszkańców tej dzielnicy. Program służy również 
pomocą w znalezieniu pracy. W jego realizację 
angażują się nie tylko władze miejskie Almerii 
i andaluzyjski rząd, ale również słynące ze swej 
wojowniczości stowarzyszenia mieszkańców 
dzielnicy La Chanca.

NIEZŁOMNY 
DUCH ANDALUZJI 
W DZIELNICY 
LA CHANCA
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Nowe budynki w dzielnicy La Chanca utrzymane 
są w duchu dawnej rybackiej wioski. 

Ramka – Podczas wycieczki szkolnej na 
placu budowy.
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 Dla znacznej części mieszkańców Europy koszty związane  

 z mieszkaniem stanowią ponad 40 proc. rozporządzalnego  

 dochodu. Około 13 proc. populacji ma problemy z pokryciem  

 tych kosztów.  

K iedy na początku lat 60. XX 
wieku znany hiszpański pisarz 

Juan Goytisolo zawitał do dziel-
nicy La Chanca w andaluzyjskim 
mieście Almeria, zaszokowała go 
„nędza stłoczonych domów, brudne 
ulice będące wylęgarnią chorób”. 
La Chanca, książka jego autorstwa, 
została uznana przez rząd generała 
Franco za zbyt krytycznie nasta-
wioną wobec systemu i została 
wydana w Hiszpanii dopiero 
20 lat później. 

Niektóre rzeczy uległy zmianie, 
inne nie zmieniają się przez wieki. 
To położone na południu Hiszpanii 
miasto emanuje ciepłymi kolorami, 
a w powietrzu unoszą się dźwięki 
flamenco wymieszane z zapachami 
piekącego się chleba i grillowa-
nych ryb, które potęguje bezlitosna 
spiekota hiszpańskiego słońca. 
Mieszkańcy historycznego, maure-
tańskiego centrum Almerii tworzą 
swoistą mozaikę: w tłumie migają 
twarze białe, w przeróżnych odcie-
niach brązu, a nawet czarne. 
Są biedni, ale współżyją ze sobą 
w pokoju i harmonii. La Chanca 
to przykład nadziei oraz zwycię-
stwa wbrew przeciwnościom losu. 
To przykład sukcesu miejskiej 
rewitalizacji, na którym wzoro-
wały się takie miasta jak Granada, 
Sewilla, Kordoba i Malaga. 

Tradycja protestów

Specjalny Plan na rzecz Odnowy 
dzielnicy La Chanca (PERI) 
powstał dzięki niestrudzonym 
interwencjom mieszkańców tej 
okolicy oraz głębokiemu zaanga-
żowaniu andaluzyjskiego rządu. 
Plan został przyjęty w 1990 r., 
a jego celem nie była jedynie 
poprawa architektonicznej 

„kondycji” dzielnicy. Plan miał 
również na celu ingerencję 
w szersze spektrum problemów 
tutejszej społeczności poprzez 
programy uczące korzystania 
z komputerów oraz internetu, 
podnoszenie kwestii kobiet 
oraz poprzez program o nazwie 
„Cuido mi casa, cuido mi barrio” 
(„Dbam o mój dom i moją dziel-
nicę”), który uczył mieszkańców 
jak dbać o własne domy oraz 
ich otoczenie. 

La Chanca stanowi historyczne 
centrum miasta. Kiedyś była to 
dzielnica rybacka jednego z naj-
ważniejszych portów kalifatu 
Kordoby. Na początku XX w. 
w opuszczonych ruinach starożyt-
nego przedmieścia Al-Hawd 
osiedlili się Cyganie, którzy 
do dziś dnia stanowią 23 proc. 
mieszkańców dzielnicy. 

Układ ulic miasta – łącznie 
z wydrążonymi w klifach skal-
nymi domami zamieszkiwanymi 

kiedyś przez biednych mieszkań-
ców dzielnicy – nie zmienił się 
znacznie od czasów arabskiego 
panowania. Drzwi rybackich 
jednopiętrowych domów, przypo-
minających białe, kwadratowe 
pudełka, tradycyjnie utrzymane 
były w tych samych żywych kolo-
rach, co łodzie właścicieli domów.

Na chwilę obecną odrestaurowano 
około 1 000 domów oraz dobudo-
wano kolejne 250 w celu wynajęcia 
ich mieszkańcom skalnych kwater, 
z których zmuszeni byli się wypro-
wadzić. Być może teraz domy 
wyglądają bardziej elegancko niż 
kiedyś, jednakże zachowały one 
swój dawny styl. Drzwi wciąż 
mienią się tymi samymi żywymi 
barwami. Jak dotąd andaluzyjski 
rząd zainwestował w prace reno-
wacyjne 45 mln EUR, a w przy-
szłości ma zamiar wyłożyć na 
ten cel kolejne 47,7 mln EUR.

„La Chanca to fascynujący pro-
jekt”, opowiada Ana Vinuesa, 

Ana Vinuesa, ekspert – „La Chanca to fascynujący projekt posiadający 
wymiar zarówno społeczny, jak i architektoniczny.”
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Najnowsze europejskie i międzynarodowe opraco-
wania sugerują, że kluczowym elementem walki 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest 
poprawa warunków życiowych osób w niekorzystnej 
sytuacji społecznej w miejscach ich zamieszkania, 
również poprzez zapewnienie im odpowiednich 
warunków mieszkaniowych. Zintegrowane pro-
gramy rewitalizacji obszarów miejskich umożli-
wiają jednoczesną poprawę spójności społecznej 
oraz terytorialnej. Niezmiernie ważną częścią pla-
nowania oraz polityki socjalnej w takich krajach, jak 
Dania, Niemcy, Finlandia, Francja, Wielka Brytania 
i Luksemburg, są działania zapobiegające wysokiej 
koncentracji osób w trudnej sytuacji społecznej. 

mieszkańcy wspólnie wzięli 
swój los we własne ręce, kiedy 
zdecydowali się zbudować lub 
odrestaurować – często bardzo 
prymitywne – domy.

Ratować duszę

Tętniąca życiem społeczność 
dzielnicy La Chanca, która 
w dużej mierze składa się z osób 
bezrobotnych i ludzi młodych, 
to międzykulturowa mieszanka 
muzułmanów, imigrantów pocho-
dzących z Afryki Płn. i krajów 
Afryki Subsaharyjskiej oraz kato-
lików, łącznie z Romami wyzna-
jącymi tę właśnie wiarę.

„To stabilna populacja z silnym 
poczuciem przynależności”, mówi 
Ana Vinuesa. „Kiedy ludzie zaczy-
nają lepiej zarabiać, zazwyczaj 
przeprowadzają się bliżej morza, 
gdzie warunki mieszkaniowe są 
lepsze, ale oni wolą zostać 
w swojej dzielnicy”.

Większość imigrantów pochodzi 
z krajów Maghrebu, są tu również 
osoby pochodzące z Ameryki 
Południowej oraz Europy 
Wschodniej, a mieszane mał-
żeństwa nie należą do rzadkości. 
To harmonijne współistnienie nie 
jest wynikiem przypadku. Sami 
obywatele dzielnicy La Chanca 
pracowali nad integracją społeczną 
imigrantów poprzez inicjatywy 

pracowniczka departamentu anda-
luzyjskiego rządu zajmującego się 
pracami publicznymi i kierująca 
biurem renowacji w samej dziel-
nicy. „Łączy on w sobie zarówno 
elementy społeczne, jak i archi-
tektoniczne. Zarządzany jest na 
szczeblu lokalnym i angażują się 
w niego mieszkający tam ludzie”. 

„To prawdziwie unikalny pro-
gram”, dodaje socjolog Fernando 
Vidal z Uniwersytetu Comillas 
w Madrycie. „Lokalne grupy dzia-
łań zawsze były tutaj niezmiernie 
prężne, podczas gdy w pozosta-
łych regionach Hiszpanii zaczęły 
się one rozpadać w połowie lat 
80. XX w. Jesteśmy świadkami 
sytuacji, w której wszyscy miesz-
kańcy dzielnicy, reprezentujący 
różne narodowości, religie oraz 
przekonania, współżyją ze sobą 
bez żadnych problemów”.

W połowie lat 80. minionego 
wieku obywatelskim grupom dzia-
łań z dzielnicy La Chanca udało się 
wymóc na władzach lokalnych, 
by te zajęły się kwestiami eduka-
cji, zdrowia oraz bezpieczeństwa. 
Następnie grupy zajęły się pro-
blemem miejscowych handlarzy 
narkotyków, odwiedzając dom 
za domem i wyrzucając z nich 
dealerów. „Ci ludzie dosłownie 
wyskakiwali przez okna i uciekali, 
gdzie pieprz rośnie”, mówi Vidal. 
„Mieszkańcy oczyścili dzielnicę 
La Chanca”. Po raz trzeci 

kulturalne obejmujące dzieci oraz 
młodzież. Jednakże problemów nie 
brakuje, poczynając od bezrobocia, 
poprzez niedostateczne umiejęt-
ności zawodowe, a na rozbitych 
rodzinach skończywszy. Poza tym 
wciąż brakuje domów. Wiele z nich 
jest przeludnionych oraz bardzo 
złym stanie: brakuje łazienek, 
toalet i innych podstawowych 
udogodnień.

Ta spieczona słońcem południowa 
prowincja Andaluzji to jedno 
z miejsc, gdzie notuje się najmniej 
opadów w Hiszpanii. Ale historia 
tej prowincji to nie tylko gorące 
słońce i spękana, jałowa ziemia; 
to również wyjątkowy projekt 
społecznej, gospodarczej oraz 
architektonicznej odnowy, który 
uratował serce i duszę mieszkającej 
tu społeczności. La Chanca wciąż 
jest żywa.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.laciudadviva.org 
Strona La Ciudad Viva zawiera 

więcej przykładów projektów 

rewitalizacyjnych z Andaluzji.

http://ec.europa.eu/regional_
policy/urban2/
W ramach programu URBAN 

Komisja Europejska wyasygnowała 

10 mln EUR w celu odrestaurowa-

nia dzielnicy La Chanca. 
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Na malowniczym pchlim targu w Brukseli 
uważny kupujący wciąż ma szansę 
wyszperać i kupić za bezcen wazon 

w stylu art déco lub pejzaż bukoliczny. Trzy lata 
temu 34-letnia, tryskająca energią Sika Mawuke-
Dzossou otworzyła nieopodal targu salon piękno-
ści. Jej klientelę stanowią okoliczne mieszkanki 
oraz pracowniczki dwóch dużych szpitali znaj-
dujących się niedaleko, które wpadają do salonu 
na szybki pedicure. Gdyby nie mikrokredyt, mówi 
Sika, salon w ogóle by nie powstał. 

KREDYTY DLA 
WYKLUCZONYCH 
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Na pchlim targu w Brukseli można znaleźć zarówno 
bezwartościowe rupiecie, jak i prawdziwe skarby. 

Ramka – Sika Mawuke-Dzossou dzięki mikrokredytowi 
otworzyła nieopodal salon piękności.
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 W 2009 r. 27 % osób korzystających   

 z mikropożyczek stanowiły kobiety.  

 Imigranci i osoby należące do  

 mniejszości etnicznych stanowiły  

 13 proc., a młodzi ludzie – 11 proc.   

Pochodząca z Togo Sika 
jest matką dwóch chłopców. 

Młodszy ma zaledwie kilka mie-
sięcy. Sika ukończyła kurs manicure 
i pedicure, a w ośrodku pomocy 
społecznej przez przy padek zauwa-
żyła wizytówkę doradcy zajmują-
cego się mikropożyczkami.

„Już wtedy posiadałam większość 
wyposażenia, ale to dzięki pożyczce 
w wysokości 15 tys. EUR, mogłam 
rozpocząć działalność”, mówi Sika, 
dodając, że jej firma nieźle sobie 
radzi. Właśnie udało jej się spłacić 
drugi kredyt w wys. 13 tys. EUR, 
który zaciągnęła na zakup łóżka 
opalającego. Odsetki od kredytu, 
tak jak i poprzednim razem, 
wynosiły 4 proc.

Europejska sieć 
kredytowa

Sika uzyskała kredyt z Société 
Régionale d’Investissement de 
Bruxelles (Brukselskie Regionalne 
Towarzystwo Inwestycyjne) 
w oddziale Brusoc, jednej 
z 87 organizacji pozarządowych 
oraz instytucji zajmujących się 
kredytowaniem oraz doradztwem, 
zrzeszonych w ramach Europej-
skiej Sieci Mikrofinansowania. 
Sieć, która obecnie obejmuje 
21 państw, została założona 
w Paryżu, w 2003 r., przez trzy 
organizacje europejskie. Od 
momentu jej powstania siecią 
zarządza Philippe Guichandut, 
którego praca polega na promo-
cji sektora mikrofinansowania 
w Europie i prowadzeniu w jego 
imieniu działań lobbingowych 
w europejskich instytucjach. 
System mikropożyczek jest dobrze 
rozwinięty we Francji, gdzie został 
wprowadzony 22 lata temu. Sys-
tem zaczął się również rozwijać 
w Niemczech, jednakże w tym 
kraju koncentruje się on głównie 
na przedsiębiorcach. W Hiszpanii 
natomiast system mikropożyczek 
skupia się głównie na osobach 
wykluczonych społecznie. Mikro-
kredyty są również rozpowszech-
nione w Europie Wschodniej. 

Oprocentowanie mikrokredytów 
różni się znacznie w całej Europie. 

Pożyczki udzielane przez sieć 
France Initiative stanowią dodatek 
do kredytów bankowych i są wolne 
od jakichkolwiek odsetek, nato-
miast kredytodawcy w Wielkiej 
Brytanii mogą naliczyć odsetki 
w wysokości aż do 30 proc. 
„Oczywiście system działa tylko 
wtedy, gdy ludzie są w stanie 
zwrócić zaciągnięte kredyty”, 
mówi Philippe Guichandut. 
„Organizacje kredytujące nie 
szczędzą wysiłków, aby pomóc 
kredytobiorcom w osiągnięciu 
sukcesu. Większość z nich oferuje 
bezpłatne porady oraz szkolenia”. 

Model biznesowy europejskich 
mikrokredytów nie różni się 
znacznie od pierwotnego modelu 
wprowadzonego przez sieć ban-
ków Grameen, który swemu 
założycielowi, Muhammedowi 
Yunusowi, przyniósł Pokojową 
Nagrodę Nobla. Sieć Grameen 
zmieniła życie milionów miesz-
kańców Bangladeszu, oferując im 
niewielkie pożyczki bez zastawu 
lub poręczenia. 

„Nawet jeśli struktura modelu 
jest zupełnie inna, kredytobiorcy 
w wielu przypadkach reprezentują 
te same zawody: są to stolarze, 
fryzjerzy, restauratorzy. Chodzi 
o udzielenie kredytu osobom, 
które w żaden inny sposób nie 
miałyby szans na jego otrzyma-
nie”, tłumaczy Guichandut. 
To oznacza również pożyczki 
osobiste, które mogą pomóc 
w znalezieniu pracy, czyli np. 
kredyt na zakup motocykla lub 
używanego samochodu, pokrycie 
kosztów przeprowadzki lub 
szkolenia. Okazyjnie o pożyczki 
starają się również osoby, które 
chcą w ten sposób sfinansować 
poprawę efektywności energe-
tycznej swoich domów. 

Francja wśród 
pionierów

W 2009 r. francuscy członkowie 
Europejskiej Sieci Mikro finan-
sowania posiadali ponad 
70 252 klientów, a całkowita 
wartość udzielonych kredytów 
wynosiła 152,6 mln euro. Wśród 
pożyczkobiorców 35 proc. stano-
wiły kobiety, a 19 proc. – imigranci 
lub osoby należące do mniejszości 
etnicznych. We Francji system jest 
głównie skierowany do obywateli 
najbardziej dotkniętych proble-
mem wykluczenia społecznego.

Pośród nich są takie osoby jak np. 
Alexandre Aberlen z Sausset-les-
Pins w Prowansji, który cztery lata 
temu otworzył sklep zajmujący 
się sprzedażą i naprawą kompute-
rów. Stowarzyszenie Adie, które 
pomaga osobom wykluczonym 
finansowo, udzieliło mu pożyczki 
w wysokości 3 tys. EUR, za które 
Alexandre zakupił niezbędne dla 

Philippe Guichandut – „Chodzi 
o udzielenie kredytu osobom, które 
w żaden inny sposób nie miałyby 
szans na jego otrzymanie.”
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Wyniki najnowszego 
badania opinii publicznej 
zorganizowanego przez 
Europejską Sieć Mikro-
finansowania wskazują, 
iż sektor ten zaczyna 
odczuwać skutki kryzysu 
gospodarczego, lecz jego 
pozycja nadal jest silna. 
Pomimo niedawnych 
problemów związanych, 
między innymi, z dostę-
pem do finansowania, 
Unia Europejska wspiera 
działalność mikrokredy-
tową w Europie, dzięki 
czemu sektor ten ciągle 
się rozwija. Całkowita war-
tość udzielonych pożyczek 
wzrosła (3 proc.), jednakże 
ich liczba uległa zmniej-
szeniu (-7 proc.). 

z członkiem francuskiej sieci soli-
darności o nazwie France Active, 
która pomaga osobom bezrobot-
nym chcącym prowadzić własną 
działalność w uzyskaniu kredytów 
bankowych. Korzystając z pomocy 
France Active, Pascal przygotował 
biznes plan oraz podanie o udzie-
lenie pożyczki w wysokości 
30 tys. EUR. „Znalazłem objaz-
dowego sprzedawcę ryb, który 
chciał sprzedać swój interes łącznie 
z klientami, i udało się”. Pascal 
uzyskał pożyczkę z banku Caisse 
d’Épargne dzięki finansowej 
gwarancji w wys. 65 % wartości 
pożyczki, której udzieliła France 
Active. „Idzie mi nieźle,” mówi 
Pascal. „Zawsze miałem dobry 
kontakt z ludźmi”. 

Ekstrawertyczna Digna Mendez 
Furtado otworzyła w Marsylii 
niewielką restaurację o nazwie 
„Le Scorpion”, która specjalizuje 
się w potrawach kuchni Zielonego 
Przylądka, takich jak np. duszone 

sklepu wyposażenie. Pożyczka 
posłużyła również jako gwarancja 
dla banku. „Byłem na zasiłku 
– opowiada Alexandre – a bzika 
na punkcie komputerów miałem 
od zawsze”. 

Kolejną osobą jest Pascal 
Beaugrand z Outreau, w północ-
nej Francji, który obecnie pracuje 
jako sprzedawca ryb. W niezmier-
nie trudnym dla niego okresie 
Pascal stracił prawo jazdy i pracę, 
rozpadło się jego małżeństwo, 
a na dokładkę nie otrzymywał 
zasiłku dla bezrobotnych. Pascal 
przeszedł szkolenie w Ośrodku 
Produktów Morskich w Boulogne-
sur-Mer. „Pochodzę z rodziny 
sprzedawców ryb – mówi Pascal 
– więc kiedy ktoś zasugerował, 
żebym kontynuował tę tradycję, 
pomyślałem: »Dlaczego nie?«”.

Gdy pierwsze przedsięwzięcie 
zakończyło się niepowodze-
niem, Pascal skontaktował się 

Powyżej – Alexandre Aberlen z Prowansji pożyczył pieniądze na otwarcie 
sklepu z komputerami. 
Poniżej – Digna Mendez Furtado z Zielonego Przylądka dzięki mikropożyczce 
otworzyła restaurację w Marsylii, gdzie serwuje specjały swojego kraju. 

mięso ośmiornicy z warzywami 
oraz chrupiące ciasto B’stilla. 
Jako samotnej matce trojga dzieci 
nie było jej łatwo. „Kiedyś praco-
wałam jako komiwojażerka, 
podróżując między Portugalią, 
Zielonym Przylądkiem a Marsylią, 
i nie mogłam związać końca 
z końcem. Zaczęłam wtedy trochę 
gotować na potrzeby oficjalnych 
imprez i usłyszałam: »Jesteś 
świetną kucharką, powinnaś 
otworzyć restaurację«”. Pożyczka 
w wysokości 2 500 EUR, którą 
otrzymała z Adie, pomogła jej 
stanąć na własne nogi. Obecnie 
jej restauracja co noc wypełnia się 
po brzegi, a Digna – kiedy tylko 
jest w odpowiednim nastroju – 
zabawia swoich gości, nucąc 
w takt charakterystycznej dla 
Zielonego Przylądka morny.

WIĘCEJ INFORMACJI
http://www.european-
microfinance.org/
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WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT UBÓSTWA 
I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W EUROPIE 
MOŻNA ZNALEŹĆ NA PONIŻSZYCH STRONACH
(LISTA INSTYTUCJI NIE JEST WYCZERPUJĄCA)

 ■ Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans: 
http://ec.europa.eu/social

 ■ László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor

 ■ Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu: 
http://ec.europa.eu/eu2020

 ■ 2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym: 
www.2010againstpoverty.eu

 ■ Ochrona socjalna i włączenie społeczne w UE: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750

 ■ Mechanizmy wzajemnej weryfikacji: 
www.peer-review-social-inclusion.eu

 ■ Europejski Fundusz Społeczny: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm

 ■ Program PROGRESS: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327

 ■ Europejski instrument mikrofinansowy: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=en

 ■ Program URBAN II: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2

 ■ Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination?langid=en

 ■ Mobilna młodzież: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/debate_en.htm

WIĘCEJ INFORMACJI O ORGANIZACJACH 
POZARZĄDOWYCH WYMIENIONYCH 
W MAGAZYNIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA 
PONIŻSZYCH STRONACH

 ■ Koalicja społecznych europejskich organizacji pozarządowych: 
www.endpoverty.eu/-HOME-.html

 ■ CECODHAS: 
www.cecodhas.org 

 ■ Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu: 
www.eapn.org 

 ■ Europejska sieć mikrofinansowania: 
www.european-microfinance.org
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Publikacje Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 
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