
KRAJOWY  PROGRAM  WDRAŻANIA  EUROPEJSKIEGO  ROKU  WALKI  Z  
UBÓSTWEM  I  WYKLUCZENIEM  SPOŁECZNYM 2010 

 

1. KONTEKST KRAJOWY: WYZWANIA, KTÓRYM NALEŻY SPROSTAĆ  

 

1.1 Wyzwania i krajowa strategia na rzecz zwalczania ubóstwa 

 

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu jest podstawowym celem polityki 
społecznej prowadzonej przez Rząd we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i 
organizacjami pozarządowymi. Strategicznym dokumentem wyznaczającym cele do 
osiągnięcia w perspektywie średniookresowej jest Narodowa Strategia Integracji Społecznej 
(NSIS) przyjęta na lata 2005-2010.  

Wyzwania i priorytety polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu  na lata 2008-2010 zostały określone w krajowym Planie Działań 
na rzecz Integracji Społecznej, będącym częścią Krajowego Programu „Zabezpieczenie 
Społeczne i Integracja Społeczna” na lata 2008 – 2010, przyjętego przez Radę Ministrów w 
dniu 16 grudnia 2008 roku. 

Cele przewodnie KPD/Integracja na lata 2008-2010 zostały uzgodnione w konsultacjach z 
przedstawicielami władz samorządowych, partnerami społecznymi, środowiskiem naukowym 
oraz organizacjami pozarządowymi. Wzięto również pod uwagę rekomendacje Komisji 
Europejskiej sformułowane pod adresem Polski we Wspólnym Raporcie na rzecz 
Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej z 2007 r. Priorytety i działania 
KPD/Integracja na lata 2008-2010 uwzględniają także spójność z założeniami Europejskiego 
Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010). 

Cele polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 
ujęto w KPD/Integracja na lata 2008-2010 w ramach trzech priorytetów: 

1. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci 

2. Integracja przez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

3. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

Wszystkie ww. priorytety są realizowane poprzez krajową politykę społeczną. Ponadto duży 
wkład we wdrażanie skutecznych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie ma wsparcie 
dla poszczególnych działań w ramach funduszy i programów Unii Europejskiej (w tym 
największe znaczenie EFS). 

Działania realizowane w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym (2010)  muszą mieć charakter kompleksowy (w swym ogólnym przekazie) a 
jednocześnie wskazane byłoby skupić się dodatkowo na obszarach wspieranych w 
najmniejszym stopniu z innych źródeł (zapewnienie komplementarności różnych inicjatyw). 
Z tego też względu, w krajowym programie wdrażania Europejskiego Roku 2010 działania 
szczegółowe powinny skupić się na dwóch grupach społecznych:  

- dzieci i młodzieży (największe zagrożenie ubóstwem - w 2005 r. spośród dzieci i 
młodzież w wieku 0-17 lat aż 26% znajdowało się poniżej 60% mediany dochodu 
ekwiwalentnego, podczas gdy średnia dla UE 25 wyniosła 19% - źródło : 
KPD/Integracja) 
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- osoby starsze (zagrożenie wykluczeniem społecznym także w kontekście zagadnień 
starzenia się społeczeństwa i konieczności zapewnienia usług wysokiej jakości). 

Dzieci i młodzież stanowią grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym o podłożu dochodowym. Osoby starsze, mimo że znajdują się w relatywnie 
lepszej sytuacji pod względem zagrożenia ubóstwem dochodowym, narażone są na ryzyko 
wykluczenia społecznego uwarunkowanego innymi czynnikami, np. mniejsza aktywność w 
społeczeństwie, rosnące potrzeby związane z zaspokajaniem potrzeb medycznych i 
opiekuńczych, zagrożenie tzw. „wykluczeniem cyfrowym” etc.  
 

1.2 Istniejąca struktura administracyjna 
 
W Polsce zadania związane z kwestiami zabezpieczenia społecznego obejmującego między 
innymi sprawy ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego, pomocy społecznej i 
świadczeń na rzecz rodziny, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych, działalności pożytku publicznego znajdują się w 
kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z tego też względu Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej będzie sprawowało funkcję krajowego organu wykonawczego dla 
Europejskiego Roku. Funkcję krajowego koordynatora Europejskiego Roku pełnić będzie 
Sekretarz Stanu w tym Ministerstwie Pan Jarosław Duda. 
 
 
 
2. PROGRAM KRAJOWY obejmujący STRATEGIĘ KOMUNIKACJI  
 

2.1 Działania w ramach Europejskiego Roku 2010: 

Uwzględniając specyfikę sytuacji krajowej w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
realizacja w Polsce czterech głównych celów Europejskiego Roku 2010 będzie się opierać na 
przedstawionych poniżej założeniach (celach), przy wykorzystaniu optymalnych dla każdego 
celu sposobów, środków i rodzajów działań. 

UZNANIE PRAW 
 
Uznanie praw – uznanie podstawowego prawa osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 
godnego życia i do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Europejski Rok zwiększy świadomość opinii 
publicznej o sytuacji osób żyjących w ubóstwie, w szczególności grup lub osób znajdujących się w trudnych 
sytuacjach, i pomoże w propagowaniu ich skutecznego dostępu do praw społecznych, gospodarczych i 
kulturowych oraz do wystarczających zasobów i usług wysokiej jakości. Europejski Rok będzie również wspierał 
walkę ze stereotypami i napiętnowaniem społecznym 
 
Cele działań: 
 

- podniesienie świadomości ogółu społeczeństwa na temat zjawiska ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz praw osób dotkniętych tymi zjawiskami 

- podniesienie świadomości osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego 
na temat przysługujących praw 

- likwidowanie stygmatyzacji osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz negatywnego stereotypowego wizerunku osób dotkniętych biedą i 
marginalizacją 
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- uwypuklenie skali i przejawów działań pozostających w sprzeczności z 
poszanowaniem podstawowych praw osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia 
społecznego  

- podkreślenie znaczenia respektowania praw (zarówno w kontaktach z instytucjami, 
jak i w życiu codziennym) osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia 
społecznego 

- propagowanie dobrych praktyk 
 
Działania: 
 

- kampanie informacyjne 
- konferencje ogólnokrajowe i seminaria lokalne 
- szkolenia i warsztaty 
- relacje medialne, reportaże  
- publikacje do szerokiego rozpropagowania (ulotki, biuletyny informacyjne) 
- wystawy i inne wydarzenia społeczno - artystyczne 

 
 
WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ  I UCZESTNICTWO 
 
Wspólna odpowiedzialność i uczestnictwo – zwiększanie odpowiedzialności publicznej za politykę i działania w 
dziedzinie integracji społecznej, podkreślające zarówno zbiorową, jak i indywidualną odpowiedzialność w 
zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz znaczenie promowania i wspierania działalności w ramach 
wolontariatu. Europejski Rok będzie promował zaangażowanie wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych, 
m.in. poprzez aktywne partnerstwo. Zwiększy on poziom świadomości i zaangażowanie oraz stworzy możliwości 
uczestnictwa dla wszystkich obywateli, w szczególności osób posiadających bezpośrednie lub pośrednie 
doświadczenia związane z ubóstwem 
 
Cele działań: 
 

- ułatwienie stałego dialogu między sektorem publicznym i prywatnym, w tym 
organizacjami pozarządowymi, w zakresie podejmowania inicjatyw 
przeciwdziałających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

- wzmocnienie procesu wymiany dobrych praktyk w zakresie wspólnej 
odpowiedzialności między podmiotami sektora publicznego i prywatnego 

- nagłośnienie dobrych praktyk w zakresie wspólnej odpowiedzialności, jak również 
wskazanie korzyści dla podmiotów stosujących takie praktyki 

 
 
Działania 
 

- konkurs na dobre praktyki stosowane przez instytucje publiczne, firmy komercyjne 
oraz organizacje pozarządowe wraz z rozpropagowaniem informacji w mediach 

- kampania informacyjna 
- wspólne seminaria, warsztaty, szkolenia 
- spotkania i wydarzenia społeczno - kulturalne z udziałem wszystkich 

zainteresowanych środowisk ( w tym konkursy artystyczne) 
- akcje informacyjne dla całego społeczeństwa oraz dla osób zagrożonych 

wykluczeniem,  dotyczące odpowiedzialności społeczeństwa i jego podmiotów w 
zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i wspierania integracji społecznej 

- lokalne akcje informacyjne (szkoły, środowiska lokalne) 
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SPÓJNOŚĆ 
 
Spójność – propagowanie bardziej spójnego społeczeństwa poprzez uświadamianie korzyści płynących dla 
całego społeczeństwa, z którego wyeliminowano ubóstwo, wspierającego sprawiedliwy podział i w którym nikt 
nie żyje na marginesie. Europejski Rok będzie propagował społeczeństwo wspierające i rozwijające jakość życia, 
w tym wysoką jakość kwalifikacji i zatrudnienia, społeczny dobrobyt, w tym pomyślność dzieci, i równe szanse 
dla wszystkich. Ponadto zapewni on zrównoważony rozwój i solidarność między- i wewnątrzpokoleniową oraz 
spójność polityki z działaniami UE na całym świecie 
 
Cele działań: 
 

- umożliwienie jak najszerszego włączenia idei walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym w główny nurt polityki, dyskusji publicznej, podejmowanych działań 
edukacyjnych i badawczych (mainstreaming) 

- upowszechnienie strategii, programów, działań i inicjatyw podejmowanych w zakresie 
walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – zarówno w skali kraju, regionu, jak i 
w ramach środowisk lokalnych 

- wspieranie badań naukowych dotyczących wieloaspektowości ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz upowszechnianie wyników tych badań 

 
Działania: 
 

- konferencje, seminaria, warsztaty 
- wydarzenia i akcje z udziałem mediów 
- konkurs dotyczący badań uwzględniających aspekty ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w poszczególnych dziedzinach życia społecznego  
- konferencja i publikacja upowszechniająca wyniki badań dotyczące różnych aspektów 

ubóstwa i wykluczenia społecznego 
 
 
ZAANGAŻOWANIE I KONKRETNE DZIAŁANIA 
 
Zaangażowanie i konkretne działania – podkreślenie silnego zaangażowania politycznego UE i państw 
członkowskich na rzecz wywarcia decydującego wpływu na likwidację ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 
propagowania tego zaangażowania i działań na wszystkich szczeblach sprawowania władzy. Opierając się na 
osiągnięciach i potencjale otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej, 
Europejski Rok będzie umacniał zaangażowanie polityczne poprzez skupienie uwagi polityków i mobilizację 
wszystkich zainteresowanych stron na rzecz zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi, 
a także będzie dawał kolejny impuls do działań państw członkowskich i Unii Europejskiej w tym zakresie 
 

Cele działań: 
- zwiększenie obecności tematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego w debacie 

publicznej 
- upowszechnienie informacji o wydarzeniach krajowych i międzynarodowych 

dotyczących walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (np. Międzynarodowy 
Dzień Walki z Ubóstwem) 

- promowanie istniejących instrumentów walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, wskazywanie ich skuteczności, a także poszukiwanie rozwiązań wobec 
ich słabych stron 

- upowszechnienie informacji o celach i instrumentach krajowej polityki walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
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- wspieranie rozwoju lokalnych polityk w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym 

 

Działania: 

- wydarzenia medialne 
- wydarzenia angażujące przedstawicieli władz szczebla krajowego, regionalnego i 

lokalnego  
- konferencje, seminaria 
- krajowy konkurs dziennikarski dotyczący problematyki integracji społecznej  

 

Ogólnym priorytetem tematycznym powinno być promowanie wielowymiarowych, 
zintegrowanych strategii na rzecz zapobiegania ubóstwu oraz zapewnienie równego dostępu 
do odpowiednich zasobów i usług.  

Spośród szczegółowych zagadnień tematycznych, działania Europejskiego Roku 2010 w 
Polsce powinny skupiać się na zwalczaniu ubóstwa dzieci, w tym międzypokoleniowego 
przekazywania ubóstwa, a także na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób 
starszych oraz promowaniu solidarności i integracji międzypokoleniowej.  

Rezultatami realizacji działań Roku 2010 w Polsce będzie upowszechnienie wiedzy na temat 
zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego, odpowiedzialności całego społeczeństwa w tym 
zakresie oraz metod i niezbędnych działań przeciwdziałających problemowi. Produkty 
wypracowane w trakcie realizacji poszczególnych działań (strona internetowa, publikacje) 
staną się podstawą kontynuacji przedsięwzięć po zakończeniu Europejskiego Roku 2010. 

2.2 Strategia komunikacji obejmująca wydarzenie inauguracyjne, witrynę 
internetową i kampanię krajową 

Strategia komunikacji w ramach Europejskiego Roku 2010 będzie skierowana do ogółu  
społeczeństwa, w tym do osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 
innych grup społecznych i instytucji mających możliwość kształtowania polityki w zakresie 
integracji społecznej lub wywierania wpływu na tę politykę. Szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na dotarcie do grup i podmiotów tradycyjnie nie związanych z problematyką 
ubóstwa (przedsiębiorcy, instytucje sektorów nie zajmujących się bezpośrednio polityką 
społeczną etc.). 

Wszystkie wydarzenia z zakresu strategii komunikacji będą miały spójny charakter, 
zapewniony poprzez wybór podmiotu działającego w zakresie komunikacji społecznej i 
mediów, który opracuje i zrealizuje strategię obejmującą wydarzenia w mediach o zasięgu 
krajowym i regionalnym, a także obsługę i promocję poszczególnych wydarzeń 
realizowanych w ramach Europejskiego Roku.  

Realizacja Europejskiego Roku w Polsce zostanie zainaugurowana ogólnopolską konferencją 
z udziałem czołowych mediów (stacje telewizyjne i radiowe oraz prasa o ogólnokrajowym 
zasięgu). 

Wszelkie informacje dotyczące Roku, w tym poszczególnych działań realizowanych w 
ramach Europejskiego Roku zostaną umieszczone na krajowej stronie internetowej 
Europejskiego Roku. 
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 Działania realizujące cele Europejskiego Roku będą opatrzone ogólnoeuropejskim logo. 
Oprócz projektów wybranych do realizacji i współfinansowanych w ramach Roku, o 
używanie logo Europejskiego Roku mogą ubiegać się podmioty realizujące inicjatywy 
odbywające się w trakcie trwania Roku  oraz mogące w istotnym zakresie przyczynić się do 
realizacji co najmniej jednego z jego celów.  
 

2.3 Uwzględnianie problematyki płci: w jaki sposób zostanie ona 
potraktowana w ramach każdego priorytetowego obszaru części i każdego 
działania 

Zagadnienie równości płci będą uwzględniane we wszystkich działaniach Europejskiego 
Roku. W szczególności w przedsięwzięciach Europejskiego Roku będą brane pod uwagę 
wszystkie szczególne rodzaje zagrożeń i aspekty ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, 
doświadczane przez kobiety i mężczyzn. Ponadto, w pracach związanych z Europejskim 
Rokiem 2010 szczególna uwaga będzie zwrócona na  zachowanie równowagi płci, w celu 
efektywnej realizacji poszczególnych celów Roku. Aspekty płci w kontekście wykluczenia 
społecznego i ubóstwa znajdą swój wyraz w szczegółowych kryteriach wyboru działań 
Europejskiego Roku. 

2.4 Dostępność działań 

Całość krajowej realizacji działań Europejskiego Roku będzie odbywać się w warunkach 
zapewniających dostęp osób bezpośrednio doświadczających ubóstwa i niepełnosprawnych. 
Zarówno działania realizowane przez krajowy organ wykonawczy, jak i podejmowane w 
ramach dofinansowanych projektów muszą zapewniać odpowiednie miejsce i sposób 
wykonania działań oraz umożliwiać dostęp wszystkich osób. 

W procedurze wyboru działań do realizacji w ramach Europejskiego Roku, istotnym 
kryterium oceny będzie bezpośrednie zaangażowanie w działania osób doświadczających 
ubóstwa i wykluczenia społecznego.  

 
 
3. KONSULTACJE ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I 
ZAINTERESOWANYMI STRONAMI 
 

3.1 Zainteresowane strony biorące udział w konsultacjach 

Zainteresowanie pracami nad wdrożeniem Europejskiego Roku zgłosiły przede wszystkim 
organizacje pozarządowe zrzeszone w FEANTSA oraz EAPN Polska, a także inne 
stowarzyszenia i fundacje. Wśród zainteresowanych podmiotów są także instytucje badawcze, 
samorząd lokalny (regionalne ośrodki polityki społecznej i urzędy miast), urzędy centralne 
oraz portal internetowy zajmujący się tematyką pomocy społecznej. Nawiązano kontakty z 
przedstawicielami tych instytucji. 

 

3.2 Proces konsultacji, jego wyniki i działania następcze 

W dniu 20 kwietnia 2009 r. informacja na temat polskich przygotowań do realizacji 
Europejskiego Roku 2010 została umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Pracy 
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i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl). Poinformowano o celach i ideach Roku, strukturze 
krajowej realizacji Roku, jak również zaproszono zainteresowane strony do zgłaszania swoich 
uwag i sugestii odnośnie krajowych priorytetów Europejskiego Roku 2010.  

Ponadto uruchomiono oddzielną skrzynkę e-mailową w domenie Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej, służącą do stałej korespondencji w sprawie przygotowań do realizacji w 
Polsce Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) 
(rok2010@mpips.gov.pl). 

Wszystkie zainteresowane strony zostały zaproszone na spotkanie, które odbyło się dnia 28 
kwietnia 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu 
uczestniczyło 35 osób.  

Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o nadsyłanie propozycji zapisów do krajowego 
programu. W odpowiedzi na zaproszenie swoje propozycje nadesłało dziewięć organizacji.  

Propozycje te zostały przeanalizowane pod kątem zgodności z wybranymi tematami 
Europejskiego Roku. Na tej podstawie opracowano projekt krajowego programu wdrażania 
Roku 2010 w Polsce. 

Projekt programu został przekazany do opinii partnerów społecznych, regionalnych ośrodków 
polityki społecznej, instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych i pozostałych 
podmiotów, które wyraziły zainteresowanie inicjatywą (łącznie 53 podmioty). Równocześnie 
projekt programu został umieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, z prośbą o przekazywanie uwag drogą elektroniczną. 

Swoją opinię do projektu programu przekazało kilkanaście podmiotów. Na podstawie 
przesłanych uwag dokonano modyfikacji i uzupełnienia treści krajowego programu 
wdrażania.  

W ramach dalszego procesu przygotowań oraz wdrażania Europejskiego Roku 2010 
przewiduje się udział zainteresowanych stron na każdym etapie realizacji poprzez: 
umieszczanie informacji o wszelkich działaniach i decyzjach dotyczących Europejskiego 
Roku na stronie internetowej, organizowanie spotkań konsultacyjnych oraz konsultacji 
korespondencyjnych, a także udział  w inicjatywach podejmowanych bezpośrednio przez 
krajowy organ wykonawczy oraz wspólne organizowanie przedsięwzięć związanych z 
Rokiem 2010.  

Dobór partnerów, z którymi będą prowadzone regularne kontakty będzie wyznaczony poprzez 
zdolność tych organizacji do reprezentowania, propagowania i obrony praw i interesów osób 
doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego. W proces konsultacji działań 
podejmowanych w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym (2010) zaangażowana również zostanie Rada Pomocy Społecznej, organ 
opiniodawczo – doradczy działający przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.  
Proces konsultacji przyczyni się do rozpowszechnienia informacji o celach Europejskiego 
Roku, sposobach przygotowań do niego i jego realizacji, a także do wypracowania metod 
stałej współpracy pomiędzy wszystkim zainteresowanymi podmiotami. 
 

 



 8

4. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI  
 

4.1 Zaproszenia do zgłaszania proponowanych działań, kryteria wyboru, 
procedura selekcji itd. 

Podstawą do zgłaszania propozycji realizacji konkretnych działań o charakterze krajowym, 
regionalnym i lokalnym w Polsce w ramach Europejskiego Roku 2010 będą uzgodnione cele 
Krajowego Programu wskazane w tytule 2 niniejszego dokumentu. 
 
Zaproszenia do zgłaszania działań będą mieć charakter ogólnodostępny, będą opublikowane 
zgodnie ze standardową procedurą konkursową. Ponadto informacja o zaproszeniu do 
zgłaszania projektów działań będzie opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, krajowej stronie Europejskiego Roku 2010, na stronach i 
portalach „branżowych”, stale współpracujących w zakresie polityki społecznej. 

 
Konkurs na projekty działań będzie miał charakter zamknięty (określony zostanie konkretny 
termin składania projektów). Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez Zespół Oceniający, 
w skład którego wejdą przedstawiciele krajowego organu wykonawczego oraz ewentualnie 
zewnętrzni eksperci. Ewaluacja będzie się składać z oceny formalnej i merytorycznej. 
 
Działania będą wybierane w oparciu o następujące kryteria: 
- ocena formalna - zgodność z warunkami konkursu, 
- zasięg geograficzny działania, 
- potencjał powielający działania, 
- innowacyjny charakter działania, 
- bezpośrednie zaangażowanie osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
- uwzględnianie aspektów płci. 
 
Ocena każdego zgłoszonego projektu będzie dokonywana niezależnie przez dwie osoby, na 
podstawie jednolitego formularza oceny.   
 

4.2 Orientacyjny harmonogram 

Orientacyjny harmonogram wdrażania Europejskiego Roku w kraju przedstawia się 
następująco:  

-  czerwiec 2009 - przygotowanie zaproszeń do zgłaszania działań; 

- czerwiec 2009 – uzgodnienie z Komisją Europejską ostatecznej wersji programu; 

- lipiec/wrzesień 2009 – przygotowanie krajowej kampanii medialnej; 

- październik/listopad 2009 – wybór projektów, przygotowanie wniosków dotyczących 
współfinansowania unijnego; 

- do 10 grudnia 2009 – przedłożenie Komisji Europejskiej wniosku o 
współfinansowanie; 

-  luty 2010 r. – (Warszawa) konferencja otwierająca Rok; 

-  marzec 2010 – rozpoczęcie działań Roku  (17 marca Dzień Pracy Socjalnej) 

- kwiecień 2010 – inauguracja kampanii medialnej; 
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- wrzesień 2010 – wydarzenia społeczno-kulturalne (w tym rozstrzygniecie ewentualnego 
konkursu artystycznego); 

- październik 2010 – wydarzenia związane z Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem i 
Wykluczeniem Społecznym (17 października) 

- listopad 2010 – wydarzenia związane z Dniem Pracownika Socjalnego (21 listopada) 

- 2010 – sprawozdanie z realizacji Roku. 
 

5. ORIENTACYJNY BUDŻET  
 
Wysokość przyznanego Polsce finansowania ze strony Unii Europejskiej wynosi 691.424  
euro. W związku z powyższym niezbędne jest zagwarantowanie w budżecie państwa środków 
na udział Polski w obchodach Roku, czyli kwoty 691.424  euro.  
Ponadto zgłaszane projekty konkursowe powinny zakładać co najmniej 10% udział podmiotu 
realizującego w budżecie projektu. 
 
 
 
6. MECHANIZMY MONITOROWANIA I OCENY  
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje następujące metody monitorowania 
realizowanych działań: 
- w umowach podpisywanych z organizacjami, które otrzymają dofinansowanie z krajowego 
organu wykonawczego zostaną szczegółowo określone cele, na jakie dotacja jest 
przeznaczona; 
- wymagane będzie złożenie sprawozdania z wykonywanych działań; 
- wymagane będzie przedstawienie raportu ogólnego z przeprowadzanych działań przez 
realizatorów projektów; 
- przeprowadzane będą kontrole wybiórcze w siedzibie podmiotu realizującego projekt, 
mające na celu ustalenie stanu realizacji zadania; 
- realizatorzy działań zostaną powiadomieni o konieczności złożenia określonych 
dokumentów w umowie o realizację działań; 
-  wyniki konkursu oraz informacja o wymaganych dokumentach zostanie zamieszczona na 
stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach portalu 
obsługującego Europejski Rok. 
 
Końcowa ocena realizowanych działań sporządzona będzie w szczególności pod kątem:  
 1) stanu realizacji zadania; 
 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 
 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 
 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. 
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