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Partnerstwo na rzecz walki z miejskim ubóstwem (Urban Poverty Partnership, UPP) ma przyjemność 

przedstawić wersję ostateczną Planu Działania zawierający 12 kluczowych działań, dzięki którym ma 

na celu ograniczyć ubóstwo i poprawić integrację społeczną osób ubogich lub osób zagrożonych 

ubóstwem żyjących na obszarach miejskich w obrębie Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat 

Partnerstwa na rzecz walki z miejskim ubóstwem można uzyskać odwiedzając stronę internetową 

UPP lub kontaktując się z jej koordynatorami: 

PPS Social Integration, anti-Poverty Policy, 

Social Economy and Federal Urban Policy 

WTC II - Tower 2, Boulevard Roi Albert II 30 

1000 Bruksela 

Belgia 

Strona internetowa: https://www.mi-

is.be/en/contact  

 General Commission for Territorial 

Equality (CGET) 

20, Avenue de Ségur  

75007 Paryż  

Francja 

Strona internetowa: 

http://www.cget.gouv.fr/contacts  

https://www.mi-is.be/en/contact
https://www.mi-is.be/en/contact
http://www.cget.gouv.fr/contacts
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Streszczenie 

Zgodnie z Paktem Amsterdamskim (2016 r.) celem obszaru priorytetowego w zakresie miejskiego 

ubóstwa Agendy Miejskiej UE jest „ograniczenie ubóstwa i poprawa integracji osób pozostających w 

ubóstwie lub zagrożonych ubóstwem mieszkających na zaniedbanych osiedlach.” Uznano to za 

nadrzędną zasadę opracowania Planu Działania przez Partnerstwo na rzecz walki z miejskim 

ubóstwem (UPP). Na tej podstawie wdrożono proces pracy opierający się na obszernej dyskusji, której 

wynikiem było określenie czterech głównych, konkretnych priorytetów do omówienia: (1) Ubóstwo 

wśród dzieci; (2) Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich (UDAN); (3) Bezdomność; oraz (4) 

5.Podatność społeczności romskiej na zagrożenia. Istotne jest, że Plan Działania obejmuje również 

inicjatywy mające na celu wsparcie wszystkich grup społecznych szczególnie podatnych na 

zagrożenia (w tym te żyjące w skrajnym ubóstwie i zagrożone ubóstwem). UPP określiło również dwa 

priorytety przekrojowe: (5) Dostęp do wysokiej jakości usług i opieki społecznej; oraz (6) Opracowanie 

danych celem identyfikowania, pomiaru, monitorowania i oceny miejskiego ubóstwa. 

W kontekście Partnerstwa miejskie ubóstwo odnosi się do kwestii związanych ze strukturalną 

koncentracją ubóstwa w UDAN. Społeczny i przestrzenny wymiar problemu skłonił UPP do 

zintegrowania dwóch zwykle sprzecznych ze sobą podejść : i) podejście obszarowe do ubóstwa 

miejskiego opierające się na założeniu, że ubóstwo miejskie jest zjawiskiem przestrzennym 

przejawiającym się w UDAN; oraz ii) podejście do ubóstwa miejskiego nastawione na ludzi 

zakładające, że ubóstwo miejskie to zjawisko mające szczególny wpływ na dane grupy bez względu 

na to, gdzie mieszkają. Podejścia te stanowiły wsparcie w opracowaniu wszystkich proponowanych 

działań, wraz ze zbiorem zasad takich jak wdrożenie wielopoziomowego podejścia do zarządzania; 

zaangażowane władz miejskich we wdrażaniu wszystkich proponowanych działań i na wszystkich 

etapach polityki; zaangażowanie wszystkich istotnych interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem 

lokalnych społeczności i grup docelowych; walka z ubóstwem energetycznym; rozwojem określonych 

rozwiązań w zakresie ubóstwa miejskiego na poziomie lokalnym na podstawie podejścia opartego na 

dowodach; a także z pełnym poszanowaniem praw człowieka. 

Podobnie jak inne partnerstwa Agendy Miejskiej, UPP bierze pod uwagę ukierunkowanie UE 

wyrażone przez Pakt Amsterdamski na lepsze uregulowania prawne, poprawę finansowania i lepszą 

wiedzę. Uwzględnia ono również zagadnienia przekrojowe, na które zwraca uwagę Pakt, szczególnie 

na wymiar terytorialny, znaczenie mniejszych i średnich miast, wartość dodaną odpowiedniego 

planowania przestrzennego, powiązania z wymiarem międzynarodowym, w szczególności na Nową 

Agendę Miejską i Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), Cele Zrównoważonego Rozwoju 

(SDG), ogólną zasadę uwzględniania problematyki płci (tzw. „gender mainstreaming”), itp. 

Wszystko to zostało uwzględnione w metodologii pracy UPP przy opracowywaniu niniejszego Planu 

Działania. Jego podstawę stanowi zrównoważona współpraca między członkami UPP, którzy zostali 

podzieleni na grupy robocze celem skutecznego odniesienia się do wspomnianych priorytetów. UPP 

zintegrowało również zewnętrzne wizje i informacje zwrotne poprzez organizację seminarium w 

Atenach we wrześniu 2016 r., podczas którego członkowie UPP i inni interesariusze prowadzili 

wspólne rozważania nad dokumentami określającymi zakres. UPP uwzględniło również uwagi 

przekazane przez innych interesariuszy w ramach konsultacji publicznej w zakresie wersji roboczej 
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Planu Działania opublikowanej w lecie 2017 r. Prace UPP badały powiązania tematyczne z innymi 

partnerstwami oraz bazowały na nich, w szczególności na powiązaniach z Partnerstwem na rzecz 

gospodarki mieszkaniowej (Housing Partnership). 

Plan Działania UPP obejmuje 12 działań zorganizowanych w pięciu grupach: 1) Działania 

zintegrowane, które mają charakter przekrojowy względem wszystkich priorytetów UPP 

wspomnianych powyżej (Działania 1–3); 2) Działania zorientowane na walkę z ubóstwem wśród dzieci 

(Działanie 4 i 5); 3) Działania mające na celu rewitalizację UDAN (Działanie 6 i 7); 4) Działania 

zorientowane na zwalczenie bezdomności (Działanie 8 i 9); oraz 5) Działania mające na celu 

integrację społeczności romskiej (działania 10–12): 

Działania 

zintegrowane 

Działanie 1 – Polityka Spójności po 2020 r.: Grant blokowy dla władz miejskich na 

walkę z ubóstwem 

Grant blokowy jest szczególnie zorientowany na zapewnienie UE skutecznego i 

określonego instrumentu finansowania zdolnego do rozwiązywania problemu ubóstwa 

miejskiego poprzez kompleksowe strategie, poprzez pokonywanie ograniczeń 

obecnych ram finansowania UE. 

Działanie 2 – Ustanawianie europejskiej sieci krajowych obserwatoriów z 

doświadczeniem w zakresie ubóstwa miejskiego 

Działanie to obejmuje utworzenie jedynej w swoim rodzaju europejskiej strony 

internetowej (pojedyncza instytucja) do tworzenia istotnych statystyk dotyczących 

ubóstwa miejskiego, dostępnej dla władz miejskich i innych podmiotów w celu 

realizacji polityki opartej na dowodach ukierunkowanej na zwalczanie ubóstwa 

miejskiego. Oparte ono będzie na doświadczeniu krajowych obserwatoriów. 

Działanie 3 – Opracowanie danych na temat ubóstwa miejskiego na poziomie UE 

działanie to skupia się na konieczności dostarczenia rzetelnych danych statystycznych 

na temat ubóstwa miejskiego możliwie jak najbardziej zbliżonych do poziomu 

lokalnego (NUTS III). Jego celem jest dostarczenie zharmonizowanych danych i 

wskaźników umożliwiających uzyskanie wyczerpującego i kompleksowego obrazu 

sytuacji, w jakiej znajdują się dzieci zagrożone ubóstwem i społecznym wykluczeniem, 

bezdomnością a także społeczność romska w UE. 

Ubóstwo wśród 

dzieci 

Działanie 4 – Przyjęcie Europejskiej Gwarancji dla Dzieci 

Gwarancja dla Dzieci jest narzędziem, które ma umożliwić dokonywanie konkretnych 

inwestycji przynoszących korzyści dzieciom i młodzieży w Europie, w szczególności 

tym w najtrudniejszej sytuacji. Gwarancja dla Dzieci ma na celu inwestycje w Filarze 2 

i 3 w ramach Zalecenia Komisji „Inwestowanie w dzieci: przełamanie cyklu 

niekorzystnej sytuacji.” Działanie obejmuje również środki umożliwiające lepsze 

wykorzystanie obecnych instrumentów UE. 

Działanie 5 – Postęp we wdrażaniu dyrektywy w sprawie inwestowania w dzieci w 

oparciu o zalecenie pod nazwą: „Inwestowanie w dzieci: przełamanie cyklu 

niekorzystnej sytuacji.” 

Działanie to stanowi uzupełnienie Gwarancji dla Dzieci mające na celu pójście o krok 
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dalej i wzmocnienie organu ustawodawczego na poziomie UE celem promocji 

skutecznej realizacji praw dzieci we wszystkich państwach członkowskich UE poprzez 

wdrożenie dyrektywy ukierunkowanej na przełamanie cyklu niekorzystnej sytuacji. 

Rewitalizacja 

zaniedbanych 

obszarów 

miejskich i 

dzielnic 

Działanie 6 – Polityka Spójności po 2020 r.: ustanowienie nowego miejskiego celu 

terytorialnego (Urban Territorial Objective) 

Obecny okres programowania Polityki Spójności opiera się na instrumentach 

finansowania i polityki, które nie są w pełni dostosowane do złożonego i specyficznego 

wyzwania, jakim jest walka z ubóstwem na obszarach miejskich. Z tego powodu 

działanie to przedstawia propozycję ustanowienia nowego miejskiego celu 

terytorialnego w Polityce Spójności 2020, specjalnie opracowanego i ukierunkowanego 

na stawienie czoła problemom UDAN i najbardziej podatnych na zagrożenia grup 

społecznych. 

Działanie 7 – Polityka Spójności po 2020 r.: Pakt lokalny dla rewitalizacji zaniedbanych 

obszarów miejskich i dzielnic (UDAN) 

Działanie przedstawia propozycję Paktu Lokalnego jako wielofunduszowego 

instrumentu zorientowanego na przypisanie władzom miejskim wiodącej roli w 

opracowaniu strategii miejskiej rewitalizacji zaniedbanych obszarów miejskich i dzielnic 

w ramach Polityki Spójności po 2020 r. Działanie to, bazujące na podejściu 

wielopoziomowym, podejmuje mieszaną wizję opierającą się na miejscu i ludziach, co 

umożliwia uzyskanie elastyczności niezbędnej do podjęcia działań w zakresie różnych 

wymiarów ubóstwa miejskiego poprzez zintegrowane strategie. 

Bezdomność Działanie 8 – Zwalczanie bezdomności do 2030 r. za pomocą reformy strategii 

włączenia społecznego na szczeblu krajowym 

Działanie to ma na celu utworzenie formalnych ram do rozpoczęcia realizacji 

zobowiązania UE i państw członkowskich do zwalczenia bezdomności w UE do roku 

2030. Uzgodniono je zgodnie z SDG ONZ. SDG1 zobowiązuje wszystkie państwa 

członkowskie i UE do wyeliminowania ubóstwa, w tym skrajnego ubóstwa i 

bezdomności, do roku 2030. 

Działanie 9 – Budowa potencjału wykorzystania środków unijnych do zwalczenia 

bezdomności 

Działanie to skupia się na potencjale EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego), EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) do skuteczniejszego 

zwalczania bezdomności. W tym celu UPP proponuje budowę potencjału do 

wykorzystania funduszy, przyjęcie podejścia, które przechodzi z „zarządzania” 

bezdomnością do „zwalczenia” bezdomności w UE. 

Podatność 

społeczności 

romskiej na 

zagrożenia 

Działanie 10 – Przyjęcie programu ramowego dla Romów z ujęciem 

wielopoziomowego zarządzania 

Działanie to zakłada włączenie integracji Romów do zakresu polityk i usług 

integracyjnych dostępnych dla wszystkich ludzi. Wymaga ono, aby władze unijne, 

krajowe i lokalne współpracowały ze sobą z celem nadania kwestii integracji Romów 
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natury przekrojowej w różnych sektorach polityki oraz departamentów, za pomocą 

zintegrowanych ram programowych. 

Działanie 11 – Wzmocnienie zasady desegregacji na unijnych obszarach miejskich 

Działanie to proponuje, aby zasada desegregacji została wzmocniona i włączona w 

ustawodawstwo w zakresie wykorzystania funduszy unijnych na poziomie krajowym. 

Desegregacja powinna stać się priorytetem we wszystkich programach 

mieszkaniowych i edukacyjnych. 

Działanie 12 – Ułatwienie miastom dostępu do finansowania unijnego przy 

jednoczesnym wprowadzeniu warunków wstępnych dotyczących – między innymi – 

integracji Romów 

Działanie to ma na celu wprowadzenie lokalnych warunków wstępnych dla miast w 

zakresie dostępu do finansowania unijnego dotyczących planowania i wdrażania 

programów integracji Romów Miasta, które spełnią warunki wstępne, powinny 

otrzymać bardziej bezpośredni dostęp do wystarczającego finansowania unijnego, aby 

móc wdrożyć zintegrowane plany dotyczące włączenia Romów. 
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Lista skrótów 

AROPE Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

IC-BCD Zalecenie pt. „Inwestowanie w dzieci: Przełamanie Cyklu Niekorzystnej Sytuacji” 

CEMR Rada Gmin i Regionów Europy 

DG EAC Dyrekcja Generalna ds. edukacji, młodzieży, sportu i kultury 

DG EMPL Dyrekcja Generalna ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego 

DG JUST Dyrekcja Generalna ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 

DG REGIO Dyrekcja Generalna ds. regionalnego i miejskiego wymiaru polityki 

DG SANTE Dyrekcja Generalna ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności 

DGUM Posiedzenie Dyrektorów Generalnych dot. spraw miejskich 

EAFRD Europejski Fundusz Rolny dla Rozwoju Obszarów Wiejskich 

KE Komisja Europejska 

ECEC Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi 

EFIS Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 

EBI Europejski Bank Inwestycyjny 

EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny 

EPSR Europejski Filar Praw Socjalnych 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

UE Unia Europejska 

EUKN Europejska Sieć Wiedzy o Miastach 

EUROFOUND Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 

EU-SILC Europejskie badanie dochodów i warunków życia 

FEAD Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

FEANTSA Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi 

FRA Agencja Praw Podstawowych 

ITI Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

IZ Instytucja Zarządzająca 

MS Państwo Członkowskie 

NUTS Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 

NGO Organizacja pozarządowa 

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

SCD Dzielnica podmiejska 

SIP Pakiet dotyczący inwestycji społecznych 

SDG Cel Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych 

UDAN Zaniedbane obszary miejskie i dzielnice 

UDG Grupa ds. Rozwoju Miejskiego 

UPP Partnerstwo na rzecz walki z miejskim ubóstwem 

UNCRC Konwencja o Prawach Dziecka ONZ 

UNDP Program Rozwoju ONZ 

BŚ Bank Światowy 

  



 

 9  

Spis Treści 

1 Wprowadzenie 10 

1.1 Kierownictwo Partnerstwa 10 

1.2 Ustalanie celów i priorytetów 10 

1.3 Uzasadnienie 12 

1.3.1 Ubóstwo wśród dzieci 12 

1.3.2  Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich i dzielnic 12 

1.3.3 Bezdomność 13 

1.3.4 Podatność społeczności romskiej na zagrożenia 13 

1.4 Wykorzystane informacje 14 

1.5 Metody pracy Partnerstwa 14 

1.6 Zasady przewodnie dalszego rozwoju i implementacji wszystkich działań 15 

1.7 Przeprowadzone konsultacje 15 

1.8 Informacje na temat pracy Partnerstwa 16 

2 Działania 17 

2.1 Działania zintegrowane 17 

2.2 Ubóstwo wśród dzieci 33 

2.3 Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich i dzielnic 41 

2.4 Bezdomność 49 

2.5 Podatność społeczności romskiej na zagrożenia 55 

3 Powiązania z innymi zobowiązaniami 64 

3.1 Powiązanie z kwestiami przekrojowymi 64 

3.2 Nowa Agenda Miejska i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 67 

3.3 Powiązania z innymi partnerstwami 70 

ANEKS 1: Odpowiedź UPP na informacje zwrotne otrzymane w ramach konsultacji 71 

ANEKS 2: Odniesienia 75 

  



 

 10  

1 Wprowadzenie 

W okresie poprzedzającym maj 2016 r. dyskusje związane z przyjęciem Agendy Miejskiej dla UE w 

ramach Grupa ds. Rozwoju Miejskiego (UDG) i Posiedzenia Dyrektorów Generalnych dot. spraw 

miejskich (DGUM) doprowadziła do utworzenia „partnerstw pilotażowych” przez kilka miejskich, 

regionalnych, krajowych i europejskich podmiotów. Jednym z czterech partnerstw pilotażowych było 

Partnerstwo na rzecz walki z miejskim ubóstwem (UPP), które działa od grudnia 2015 r. 

Partnerstwo pozytywnie przyjęło Pakt Amsterdamski (2016 r.) i uznane w jego ramach ubóstwo 

miejskie jako jeden z tematycznych priorytetów. 

1.1 Kierownictwo Partnerstwa 

Koordynatorzy 

Belgia (PPS Social Integration) i Francja (CGET, General Commission for Territorial Equality) są 

koordynatorami UPP. 

Członkowie 

• 5 Państw Członkowskich: Belgia, Franca, Niemcy, Grecja i Hiszpania 

• 7 miast: Birmingham (UK), Daugavpils (LV), Kortrijk (BE), Keratsini-Drapetsona (EL), Lille 

(FR), Łódź (PL) and Timisoara (RO) 

• 2 regiony: Region Stołeczny Brukseli (BE), Region Ile-de-France (FR) 

• 7 podmiotów: EAPN, Eurochild, FEANTSA, UN Habitat, EUROCITIES, EUKN i URBACT 

• Komisja Europejska: DG ds. regionalnego i miejskiego wymiaru polityki (DG REGIO) i DG ds. 

zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego (DG EMPL) 

1.2 Ustalanie celów i priorytetów 

Celem priorytetowego obszaru tematycznego w zakresie ubóstwa miejskiego, zgodnie z Paktem 

Amsterdamskim (2016 r.), jest „ograniczenie ubóstwa i poprawa integracji osób pozostających w 

ubóstwie lub zagrożonych ubóstwem mieszkających na zaniedbanych osiedlach”. 

Pomimo że miasta są ośrodkami możliwości, ponieważ wspierają rozwój nauki, technologii, kultury i 

innowacji, są również miejscem, w którym koncentrują się problemy takie jak bezrobocie, społeczne 

wykluczenie, segregacja i ubóstwo. Dzieje się tak, ponieważ ponad dwie trzecie europejskiej populacji 

żyje na obszarach miejskich. W 2014 r. 120 milionów ludzi – prawie ćwierć populacji Unii Europejskiej 

– było zagrożonych ubóstwem lub społecznym wykluczeniem, z czego 27% stanowiły dzieci (Komisja 

Europejska, 2016c). W 2014 r. 10% europejczyków żyło w gospodarstwie domowym, w którym żaden 

z członków nie był zatrudniony (idem.). 

W większości polityka UE ma wpływ na obszary miejskie i miasta oraz potencjał, aby zapobiegać i 

zwalczać ubóstwo miejskie poprzez pośrednie i bezpośrednie działanie (np. uwzględniając wpływ 

społecznej, gospodarczej, przestrzennej lub energetycznej polityki na zaniedbanych obszarach 

miejskich i dzielnicach – UDAN). Aby wykorzystać ten potencjał w maksymalnym stopniu, istnieje 

wyraźna potrzeba uwzględnienia wymiaru miejskiego we wszystkich istotnych dziedzinach polityki, na 
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wszystkich szczeblach decyzyjnych (UE, państwa członkowskie, regiony i miasta), a także wraz z 

całym procesem politycznym (definicja priorytetów, opracowanie instrumentów, wdrożenie i ocena). 

Ważne jest również, aby wdrożyć szczególne działania mające na celu zwalczanie ubóstwa 

miejskiego poprzez politykę i instrumenty, w które miasta muszą zostać zaangażowane i odgrywać 

kluczową rolę. 

Od początku ambicją Partnerstwa było zintegrowanie dwóch, zazwyczaj wykluczających się podejść 

do zwalczania ubóstwa na obszarach miejskich, a mianowicie: 

• Podejście obszarowe do ubóstwa miejskiego, tj. ubóstwo miejskie jako zjawisko 

przestrzenne objawiające się na określonych obszarach miejskich, w szczególności UDAN; 

oraz 

• Podejście do ubóstwa miejskiego zorientowane na ludzi, tj. ubóstwo miejskie jako 

zjawisko dotykające niektóre grupy ludzi bardziej niż inne i dla których opracowane zostały 

szczególne środki i polityki. 

Co więcej, Pakt Amsterdamski od początku definiował dwa kluczowe obszary, które dogłębnie 

ukształtowały treść Planu Działania: 

• Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich i dzielnic 

• Walka z ubóstwem wśród dzieci 

Podobnie jak inne partnerstwa Agendy Miejskiej, UPP bierze pod uwagę ukierunkowanie UE na 

lepsze uregulowania prawne, poprawę finansowania i lepszą wiedzę. Oznacza to, że proponowane 

działania i zalecenia mają na celu poprawę ustawodawstwa unijnego poprzez lepsze odzwierciedlanie 

potrzeb, praktyk i obowiązków miejskich, poprzez zapewnienie lepszego dostępu i wykorzystania 

unijnych funduszy przez obszary miejskie, oraz poprzez poprawę stanu wiedzy UE na temat obszarów 

miejskich oraz stymulując dzielenie się najlepszymi praktykami i współpracę. 

W styczniu 2017 r. w następstwie dyskusji na temat ustalania zakresu pracy Partnerstwa, oraz jako 

uzupełnienie dwóch wstępnych priorytetów określonych na początku 2016 r. – zwalczanie ubóstwa 

wśród dzieci i rewitalizacja UDAN – Partnerstwo uzgodniło przyjęcie szerszej perspektywy poprzez 

uwzględnienie dodatkowych priorytetów. W konsekwencji, przyjęto cztery szczególne priorytety, co 

doprowadziło do utworzenia czterech grup roboczych. Są to: 

(1) Ubóstwo wśród dzieci 

(2) Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich i dzielnic 

(3) Bezdomność 

(4) Podatność społeczności romskiej na zagrożenia1 

Partnerstwo zdefiniowało również dwa przekrojowe priorytety. Zdefiniowano je jako priorytety, które 

wymagają omówienia i uwzględnienia w ramach opracowywania wszystkich działań proponowanych w 

                                                           
1 W kontekście niniejszego dokumentu, wyrażenie „Romowie” stosuje się zgodnie z najpowszechniejszą definicją 
funkcjonującą na poziomie UE i odnosi się do „szeregu różnych grup (Romowie, Sinti, Kale, Cyganie, Romaniczale, 
Bojasze, Aszkali, Egipcjanie, Jenisze, Domowie,  Lomowie itp.) i obejmuje również Wędrowców, bez negowania ich 
odrębnych cech i różnic w trybie życia i w położeniu tych grup”. Francja, koordynato Partnerstwa, uznaje 
terminologię „Romów” jako nieprecyzyjną, ponieważ odnosi się do zróżnicowanych sytuacji i obejmuje populacje z 
bardzo odmiennymi społeczno-ekonomicznymi statusami i preferuje terminologię nieetniczną taką jak „silnie 
zmarginalizowane europejskie społeczności wędrowne”. 
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Planie Działania. Przekrojowe priorytety UPP to: 

(5) Dostęp do wysokiej jakości usług i opieki społecznej, oraz 

(6) Dane (identyfikowanie, pomiar, monitorowanie i oceny miejskiego ubóstwa) 

1.3 Uzasadnienie 

1.3.1 Ubóstwo wśród dzieci 

Biorąc pod uwagę wskaźnik zagrożenia ubóstwem i społecznym wykluczeniem w państwach 

członkowskich UE, dzieci należą do najbardziej narażonej grupy wiekowej (Eurostat, 2016). W 

ostatnich latach przeprowadzono ważne inwestycje w środki zorientowane na rynek pracy, w tym dla 

ludzi młodych, ale nie miały one większego wpływu na wskaźnik ubóstwa wśród mieszkańców UE, a w 

szczególności dzieci. Miasta stają w obliczu ogromu wyzwań związanych z tą sytuacją. 

W 2013 r. Zalecenie Komisji pt. „Inwestowanie w dzieci: przełamanie cyklu niekorzystnej sytuacji” 

(Zalecenie IC-BCD) wyznaczyło kierunki, zasady i wskazówki dla państw członkowskich na temat 

tego, jak przełamać cykl niekorzystnej sytuacji dla dzieci2. Trzy filary wspomnianego zalecenia to 

odpowiednie środki dla gospodarstw domowych, przystępne i wysokiej jakości usługi dla dzieci oraz 

prawo dzieci do uczestniczenia w życiu społecznym. 

Poprzez oba działania zaproponowane przez Partnerstwo chcemy iść naprzód od Zalecenia, 

które uruchomiło kilka dobrych inicjatyw, ale niewystarczająco dobrych, aby zanotować namacalne 

zmiany poziomu ubóstwa wśród dzieci. 

Pierwszy etap to Gwarancja dla Dzieci, zestaw środków do realizacji, inwestowania i 

kształtowania polityki ograniczającej ubóstwo wśród dzieci. Integracja pionowa powinna 

prowadzić do polityki i zarządzania o charakterze wielopoziomowym, zaś integracja pozioma powinna 

prowadzić do przekrojowych działań prowadzonych w pięciu wymiarach: edukacji, zdrowia, 

mieszkalnictwa, opieki nad dziećmi i żywienia. 

Działanie to przyczyni się znacząco w zakresie Filaru II i III Zalecenia. W drugim etapie stawiamy 

sobie za cel objęcie wszystkich filarów zalecenia poprzez dążenie w kierunku bardziej 

długoterminowego celu wprowadzenia dyrektywy bazującej na Zaleceniu oraz stymulacji 

społecznych inwestycji poprzez ustanowienie bardziej elastycznych przepisów budżetowych. 

1.3.2  Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich i dzielnic 

Według UPP rewitalizacja obszarów miejskich dotkniętych ubóstwem miejskim powinna 

stanowić priorytet w następnym okresie programowania Polityki Spójności (po 2020 r.). Związana 

jest z bezrobociem, niewykształconymi mieszkańcami, pogorszonymi warunkami środowisko życia, 

duży udział rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz koncentracja populacji pochodzenia 

imigracyjnego. Wymaga to ambitnej reakcji poprzez opracowanie zintegrowanych i przekrojowych 

działań. Kluczowe jest, aby w działania te zaangażowane zostały nie tylko wszystkie podmioty z 

różnych poziomów, lecz także mieszkańcy tych obszarów, zgodnie z propozycją Partnerstwa. W 

związku z tym, Partnerstwo proponuje ustalenie miejskiego celu terytorialnego oraz Paktu 

Lokalnego w sprawie rewitalizacji UDAN. Działania te ustrukturyzują politykę w zakresie 

                                                           

2 Zalecenie Komisji dostępne jest na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/files/c_2013_778_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/c_2013_778_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/c_2013_778_en.pdf
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zaniedbanych dzielnic oraz wesprze zintegrowane strategie omijające segmentację ERFF i EFS i 

pozwolą na połączenie środków finansowych dla celów rewitalizacji UDAN oraz włączenie 

mieszkańców tych obszarów. Zapewnią one również możliwość przyjęcia przez władze miejskie 

wiodącej roli w opracowaniu strategii rozwiązania problemu ubóstwa w kontekście finansowania 

UE z innymi stronami zainteresowanymi takimi jak władze publiczne na różnych poziomach, 

mieszkańcy i trzeci sektor. 

1.3.3 Bezdomność 

W ostatnich kilku latach można było zaobserwować wiele udoskonaleń w zakresie walki z 

bezdomnością. Dowody, definicje, zasoby, consensus oraz wyraźny pojęciowy przeskok z 

zarządzania bezdomnością na rzeczywiste zwalczenie bezdomności – to wszystko już istnieje, ale taki 

pakiet wymaga stymulacji i wsparcia. 

Partnerstwo wzywa do działania na szczeblu UE w zakresie stymulowania skutecznego,  

wielopoziomowego zaangażowania w motywowanie wszystkich istotnych zainteresowanych 

podmiotów do zwalczania bezdomności. Obejmuje to obranie konkretnego celu na bezdomność w 

ramach Europejskiego Semestru (zob. Działanie 8). 

Fundusze unijne mogłyby być lepiej wykorzystywane w celu walki z bezdomnością i 

zapobieganiu jej. Nie tylko mogłoby być przeznaczane na ten cel więcej funduszy, lecz także 

przydział tych funduszy mógłby zostać poprawiony w oparciu o bieżące dowody na temat tego, co jest 

skuteczne. Wiąże się z tym szkolenie i budowanie potencjału na poziomie instytucji zarządzających, w 

tym przedstawienie potencjału rozwiązań opierających się na mieszkalnictwie i wykorzystaniu 

metody „Najpierw mieszkanie” (Housing First) w celu przyspieszenia procesu prowadzącego 

do skutecznego zwalczenia bezdomności. 

1.3.4 Podatność społeczności romskiej na zagrożenia 

Wśród społeczności romskiej odnotowuje się wskaźniki ubóstwa na poziomie do 80% na 

obszarze UE (FRA, 2016). Kluczem do zmiany tej sytuacji jest wielopoziomowa współpraca i 

zarządzanie. Partnerstwo chce przedstawić nowe działania do programu ramowego dla Romów po 

2020 r. obejmujące m.in. opracowanie wielopoziomowych strategii zarządzania angażujących 

lokalne władze, oferujące jasność co do finansowania i polityki UE (zob. Działanie 11 i 12). 

W państwach członkowskich UE wciąż istnieje podział przestrzenny i instytucjonalny w zakresie 

mieszkalnictwa i/lub edukacji względem społeczności romskiej (również względem innych 

zmarginalizowanych grup) (Komisja Europejska, 2016a). Fundusze unijne mogą wspierać interwencje 

mające na celu zwalczanie segregacji i dyskryminacji. Partnerstwo opowiada się za 

rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów celem wzmocnienia zasady desegregacji i 

ustawodawstwa (zob. Działanie 10). Upowszechnianie polityki integracyjnej powinno być 

przeprowadzone w sposób dopasowany również do potrzeb społeczności romskiej. 

Dla każdego z powyższych tematów Partnerstwo zidentyfikowało utrudnienia, luki w polityce oraz 

opracowało zalecenia i potencjalne działania, biorąc pod uwagę główny cel Agendy Miejskiej – 

lepsze uregulowania prawne, poprawę finansowania i lepszą wiedzę. 

Działania zaproponowane przez Partnerstwo są zintegrowane i wielowymiarowe, czego celem jest 

zajęcie się kwestią ubóstwa miejskiego za pomocą polityki i instrumentów angażujących 

zainteresowane strony i w których kluczową rolę odgrywają miasta. Co więcej, ze względu na ich 
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przekrojowy wymiar Partnerstwo zaproponowało trzy, zintegrowane działania. 

Należy również zaznaczyć, że niektóre działania są powiązane z polityką i ustawodawstwem po 2020 

r. w celu poprawy polityki i instrumentów UE oraz przedstawienia propozycji dla Polityki Spójności po 

2020 r. i Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Nadchodzące europejskie negocjacje oferują 

realne perspektywy umieszczenia walki z ubóstwem miejskim w centrum zainteresowania 

decydentów. 

1.4 Wykorzystane informacje 

Dwóch ekspertów z doświadczeniem w pracy na programem URBACT3 zostało zatrudnionych w 2016 

r. przez Prezydencję Niderlandzką, aby przygotowali dokumenty określające zakres (dokument 

informacyjny i notatka określająca zakres) i wspierali rozwój Planu Działania. Przeprowadzono proces 

konsultacyjny, w ramach którego członkowie UPP i KE mieli możliwość przedstawienia swoich uwag 

do notatki określającej zakres. Uwagi zostały zestawione i włączone do aneksu do notatki określającej 

zakres. 

KE (DG REGIO i DG EMPL) również opracowała mapę polityki i inicjatyw UE powiązanych z 

kwestiami z zakresu ubóstwa miejskiego i ludźmi zmagającymi się z ubóstwem. Wspomniane 

dokumenty informacyjne i określające zakres są wewnętrznymi dokumentami roboczymi i nie zostały 

upublicznione. 

1.5 Metody pracy Partnerstwa 

Partnerzy spotykali się w ramach serii spotkań, aby omówić cele Partnerstwa. Osiem spotkań 

partnerstwa odbyło się pomiędzy 2016 i 2017 r., w tym: 

• Paryż, 20 stycznia 2016 r.: pierwsze prezentacje określające zakres prezentowane przez 

koordynatorów; 

• Amsterdam, 6 kwietnia 2016 r.: określanie potrzeb związanych z ustaleniem zakresu i 

mapowaniem jako podstawa programu roboczego Partnerstwa. Określenie ekspertów do 

przeprowadzenia prac badawczych; 

• Ateny, 28 września 2017 r.: przejście z dokumentów ustalających zakres do Planu Działania; 

w połączeniu z Seminarium „Od dokumentu określającego zakres do Planu Działania” 

zorganizowanym we współpracy z EUKN; 

• Paryż, 19-20 stycznia 2017 r.: ostateczne ustalenie priorytetów i identyfikacja grup roboczych 

celem zorganizowania pisemnego przedstawienia partnerów (jedna grupa robocza na 

określony priorytet kierowana przez „lidera grupy roboczej”); 

• Kortrijk, 27–28 kwietnia 2017 r.: pierwsze wersje działań opracowane i omówione; 

• Bruksela, 23 czerwca 2017: udoskonalanie działań, aby uzyskać wersję Planu Działań 

stosowną do opublikowania i uzyskania informacji zwrotnej;  

• Łódź, 21 września 2017 r.: systematyczna analiza uwag otrzymanych w ramach konsultacji 

publicznych, konsultacji z różnymi służbami KE oraz wkładu Agencji Praw Podstawowych. 

Burza mózgów na temat fazy implementacji (pierwsze działania zidentyfikowane); 

                                                           

3 Ivan Tosics z Metropolitan Research Institute w Budapeszcie oraz Laura Colini z Tesserae, Urban Social 
Research, w Berlinie 
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• Rotterdam, 29 listopada 2017 r.: Po zatwierdzeniu Planu Działania w UDG i DGUM, dalsze 

dyskusje i uzgodnienia na temat implementacji i promocji. 

Każde spotkanie Partnerstwa było zaplanowane i przygotowane w drodze spotkania koordynacyjnego 

koordynatorów, przedstawicieli Komisji przypisanych do UPP (DG REGIO i, w niektórych przypadkach, 

DG EMPL) oraz członków Sekretariatu Technicznego (od stycznia 2017 r.)4. Spotkanie koordynacyjne 

również było zwoływane zawsze, gdy stwierdzano taką potrzebę. Spotkania te służyły prowadzeniu 

Partnerstwa, wymianie informacji, określeniu punktów programu i celów oraz omówieniu rozwoju 

Partnerstwa. 

1.6 Zasady przewodnie dalszego rozwoju i implementacji wszystkich działań 

W trakcie dyskusji i dostrajania działań w zakresie ubóstwa miejskiego, partnerzy zidentyfikowali dwie 

zasady przewodnie, które są fundamentalne dla przyszłego rozwoju i wdrażania działań. 

(1) Promowanie polityki i praktyki opartych na dowodach 

Partnerzy stanowczo twierdzą, że kluczowe jest promowanie i zachęcanie do stosowania podejścia 

opartego na dowodach, aby precyzyjniej określić co działa, dla kogo i w jakich okolicznościach. 

Problem polega na tym, że bez dobrych dowodów wykorzystanie i rozpowszechnianie innowacyjnych 

inicjatyw jest prawdopodobnie minimalne lub pod wpływem szeregu społecznych, finansowych i 

instytucjonalnych czynników. Inicjatywy, które zapewniają największą wartość inwestycji muszą zostać 

zidentyfikowane i wspierane, aby umożliwić zakorzenienie dobrych praktyk w zrównoważonej polityce, 

aby zapewnić sprawne i skuteczne wykorzystanie zasobów oraz aby umożliwić obiektywną ocenę 

polityki i inwestycji. 

UPP wierzy, że poziom lokalny jest poziomem par excellence, aby rozwinąć innowacyjne i oparte na 

dowodach podejścia do zintegrowanych strategii; jest to poziom najbliżej ludzi, umożliwiający 

dostosowanie polityki do szczególnych potrzeb. 

(2) Wzmocnienie perspektywy praw człowieka 

Zwalczanie ubóstwa miejskiego wywodzi się z prawa każdego mieszkańca europejskiego do godnego 

bytu (Unia Europejska, 2012). Unia Europejska opracowała imponującą strukturę praw człowieka, 

które współistnieją z konstytucjonalnymi tradycjami i instytucjami państw członkowskich. Struktura ta 

została ustanowiona poprzez kilka różnych instrumentów prawnych, w tym Traktat o Unii Europejskiej, 

Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Dyrektywę w sprawie równości rasowej. Instrumenty 

te nakładają na państwa Członkowskie obowiązek poszanowania, promowania i ochrony praw 

człowieka, a zobowiązanie to musi by respektowane przez wszystkie władze szczebla niższego niż 

krajowy. 

1.7 Przeprowadzone konsultacje 

Partnerstwo poszukiwało sposobów na otwarcie dyskusji pomiędzy partnerami dla szerszej 

publiczności. Dokonano tego na kilka sposobów. 

                                                           

4 Zgodnie z Agendą Miejską dla UE wsparcie techniczne dla Partnerstw Miejskich zostało zapewnione przez firmę 
badawczo-konsultingową Ecorys. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ecorys.com/  

http://www.ecorys.com/
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27 września 2016 r. koordynatorzy, we współpracy z Europejską Siecią Wiedzy o Miastach (EUKN), 

zorganizowali seminarium na temat ubóstwa miejskiego w Atenach, a następnie spotkanie 

Partnerstwa. Seminarium zgromadziło szerszą grupę podmiotów miejskich (organizacje pozarządowe, 

społeczeństwo obywatelskie i obywateli, decydentów, sektor prywatny, badaczy zainteresowanych 

ubóstwem miejskim), aby wymienić uwagi na temat zarysu dokumentu ustalającego zakres oraz jego 

przełożenie na konkretne działania. Wydarzenie to doprowadziło do uzyskania istotnego wkładu w 

Plan Działania Partnerstwa5. 

W dalszych etapach pierwszy pakiet działań UPP został przygotowany w formie „dokumentu 

informacyjnego” w czerwcu 2017 r. i opublikowany na stronie internetowej Agendy Miejskiej6, 

umożliwiając szerszej publiczności dokonanie przeglądu i zareagowania na zaproponowane działania 

poprzez procedurę przekazania publicznej informacji zwrotnej, która trwała od 10 lipca do 25 sierpnia. 

Wszystkie otrzymane uwagi zostały zestawione i przeanalizowane przez Sekretariat Techniczny i 

przekazane partnerom w formie raportu (niedostępnego publicznie). Całkowita liczba przesłanych 

odpowiedzi to 23 (5 przedłożonych przez pojedyncze osoby, 18 przez organizacje). 

Co więcej, Plan Działania został poddany konsultacji z różnymi służbami Komisji Europejskiej a uwagi 

zostały również dostarczone przez Agencję Praw Podstawowych (FRA). 

Wreszcie, w ostatnim semestrze 2017 r. spotkania UDG i DGUM również dostarczyły szeregu sugestii 

i uwag związanych ze strukturą i treścią proponowanych działań. Większość uwag otrzymanych w 

ramach różnych procesów konsultacyjnych została uwzględniona przez Partnerstwo. Przegląd tych 

uwag oraz decyzje podjęte przez Partnerstwo w odniesieniu do tego, czy je integrować, czy też nie 

zostały załączone do niniejszego Planu Działania w formie aneksu. 

1.8 Informacje na temat pracy Partnerstwa 

Wyniki wyżej wspomnianych procesów są regularnie zamieszczane na stronie internetowej Agendy 

Miejskiej UE, założonej przez Prezydencję Niderlandzką w 2016 r. Od 2017 r. są one również 

publikowane na stronie internetowej KE dedykowanej Agendzie Miejskiej UE, Futurium 

(https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-poverty). 

Koordynatorzy i/lub partnerzy UPP uczestniczyli w następujących wydarzeniach i dostarczyli informacji 

na temat procesu pracy i jego wyników: 

• Europejski tydzień Regionów i Miast, 10-13 października 2016 r. 

• EUROCITIES Forum Spraw Społecznych, 3 kwietnia 2017 r. 

• Wizyta studyjna delegacji z Województwa Pomorskiego (Polska) do Brukseli, 11 maja 2017 

• Przesłuchanie Komitetu Regionów  „Stan przebiegu wdrażania Agendy Miejskiej dla UE”, 29 

czerwca 2017 r. 

• Konferencja „Rola obszarów miejskich w Polityce Spójności po 2020 r.”, Łódź, 20 września 

2017 r. 

• Forum CITIES Komisji Europejskiej, 27-28 listopada 2017 r.  

                                                           
5Pełny raport z seminarium dostępny jest pod adresem: 
http://www.eukn.eu/fileadmin/Files/EUKN_Documents/EUKN_Report_UrbanPovertySeminar_final.pdf  
6Dokument informacyjny jest dostępny pod adresem: 
https://ec.europa.eu/futurium/sites/futurium/files/background_paper_to_public_feedback_-_urbanpoverty_0.pdf  

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-poverty
http://www.eukn.eu/fileadmin/Files/EUKN_Documents/EUKN_Report_UrbanPovertySeminar_final.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/sites/futurium/files/background_paper_to_public_feedback_-_urbanpoverty_0.pdf


 

 17  

2 Działania 

2.1 Działania zintegrowane 

UPP wyznaczyło cztery priorytety: ubóstwo wśród dzieci, rewitalizacja zaniedbanych obszarów 

miejskich i osiedli (UDAN), bezdomność oraz podatność  społeczności romskiej na zagrożenia. 

Działania dotyczące każdego z tych priorytetów są opisane poniżej. W sekcji 3.1 przedstawiliśmy 

działania, które wychodzą na przeciw co najmniej dwóm z tych priorytetów w sposób zintegrowany. 

DZIAŁANIE 1 – POLITYKA SPÓJNOŚCI PO 2020 R.: GRANT BLOKOWY DLA 

WŁADZ MIEJSKICH NA WALKĘ Z UBÓSTWEM 

Grant blokowy jest szczególnie zorientowany na zapewnienie UE skutecznego i określonego 

instrumentu finansowania zdolnego do rozwiązywania problemu ubóstwa miejskiego poprzez 

kompleksowe strategie. Jego celem jest przezwyciężenie rozdrobnienia, braku elastyczności i 

niewystarczających środków, za pomocą których EFRR i EFS próbują rozwiązać problem ubóstwa 

miejskiego w bieżącym okresie programowania Polityki Spójności. 

Podmioty odpowiedzialne: Komisja Europejska, DG REGIO odpowiedzialna za opracowanie Polityki 

Spójności oraz DG EMPL 

Termin: 2019 r. 

Jaki jest szczególny problem? 

Efektywność funduszy europejskich jest kluczowa dla rewitalizacji zaniedbanych osiedli miejskich. 

Projekty rewitalizacji obszarów miejskich są skomplikowane, ponieważ trzeba przyjąć zintegrowane, 

wielopoziomowe podejście w kwestiach społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Możliwości w 

ramach obecnych przepisów dotyczących funduszy na okres 2014-2020 są bardzo ograniczone. W 

związku z tym, system pomocy powinien zostać ulepszony w następnym cyklu finansowym i 

następujące problemy powinny zostać wzięte pod uwagę: 

• Fundusze unijne nie są wystarczająco skoncentrowane na poszczególnych obszarach, aby 

mogły efektywnie zwalczać ubóstwo na obszarach miejskich w zaniedbanych osiedlach i 

prowadzić do powstania efektu dźwigni w oparciu o koncentrację środków na jednego 

mieszkańca. Obecne rozporządzenia dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego są 

rozdrobnione i nieobowiązkowe w kwestiach wsparcia integracji społecznej i rozwoju 

gospodarczego. podczas gdy brak wymiaru terytorialnego utrudnia wykorzystanie EFS w celu 

rewitalizacji zaniedbanych obszarów miejskich. 

• Tak samo jak potencjalny przydział EFS, obecny minimalny przydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  na szczeblu krajowym (5%) jest niewystarczający 

do wywarcia rzeczywistego wpływu na UDAN. Dzieje się tak, ponieważ Fundusze 

Strukturalne nie są wyraźnie ukierunkowane na rewitalizację UDAN. 

• W obecnych ramach programowych EFRR i EFS brakuje niezbędnej elastyczności, aby zająć 

się złożonymi przyczynami ubóstwa na obszarach miejskich i ich koncentracją przestrzenną 

w zaniedbanych dzielnicach poprzez zintegrowane strategie. 
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Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

W okresie programowania 2014–2020 Polityki Spójności dwa główne fundusze zajmowały się 

kwestiami miejskimi: 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) współfinansuje zintegrowane, 

zrównoważone strategie rozwoju miejskiego w ramach programów operacyjnych Państw 

Członkowskich, które określają zintegrowane inicjatywy mające na celu podejmowanie 

gospodarczych, środowiskowych, związanych z klimatem, demograficznych oraz 

społecznych wyzwań dotykających obszary miejskie. Każde państwo członkowskie ustanawia 

zasady wyboru kwalifikujące się obszary oraz indykatywnego przydziału środków, biorąc pod 

uwagę szczególną sytuację terytorialną oraz miejskie priorytety. Co najmniej 5% środków 

ERFF przydzielonych na poziomie krajowym w ramach inwestycji na rozwój i zatrudnienie 

zostają wyodrębnione celem wsparcia zintegrowanych, zrównoważonych strategii rozwoju 

miejskiego (art. 7 rozporządzenia w sprawie ERFF). Państwa członkowskie mogą również 

przydzielić nakłady ERFF na rozwój Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ITI). 

• Europejski Fundusz Społeczny (EFS) może wspierać lokalne strategie rozwoju realizowane 

przez społeczność na obszarach miejskich i wiejskich, pakty terytorialne i lokalne inicjatywy w 

zakresie zatrudnienia, w tym zatrudnienia młodzieży, edukacji i społecznej integracji, a także 

ITI (art. 12 rozporządzenia w sprawie EFS). Co więcej, w ramach uzupełnienia interwencji 

ERFF (art. 7 rozporządzenia w sprawie ERFF), EFS może wspierać zrównoważony rozwój 

obszarów miejskich poprzez strategie określające zintegrowane  działania mające na celu 

sprostanie gospodarczym, środowiskowym i społecznym wyzwaniom mającym wpływ na 

obszary miejskie, zidentyfikowane przez państwa członkowskie w oparciu o zasady ustalone 

w umowach o partnerstwie (art. 12 rozporządzenia w sprawie EFS). Minimum 20% funduszy 

EFS powinno być wykorzystane przez państwa członkowskie do sfinansowania działań 

promujących integrację społeczną, w tym inicjatyw ograniczających ubóstwo. Zgodnie z UPP, 

nie jest to jednakowo wdrażane we wszystkich państwach członkowskich UE. 

Które działanie jest potrzebne? 

UPP proponuje ustanowienie grantu blokowego jako instrumentu finansowana, aby można było 

korzystać z funduszy strukturalnych w ramach nowego miejskiego celu terytorialnego (zob. Działanie 

nr 6: „Polityka Spójności po 2020 r.: ustanowienie nowego miejskiego celu terytorialnego”). 

Strategicznym i zarządzającym mechanizmem zaproponowanym do wdrożenia tego celu i pilotowania 

tego grantu blokowego byłby pakt lokalny (zob. Działanie nr 7: „Polityka spójności po 2020 r.: Pakt 

lokalny dla rewitalizacji zaniedbanych obszarów miejskich i dzielnic”). Jeśli chodzi o kwestię 

zrównoważonego rozwoju miejskiego, grant blokowy będzie specjalnie skierowany na walkę z 

ubóstwem na obszarach miejskich. Taki grant blokowy odpowiada potrzebie jasnego, ambitnego 

finansowania ukierunkowanego na walkę z ubóstwem na obszarach miejskich w UE. 

Zaproponowany grant blokowy byłby: 

• Wielofunduszowy: łączenie środków z różnych funduszy unijnych (zazwyczaj EFS i EFRR), 

aby osiągnąć efekt dźwigni przy rewitalizacji UDAN. 

• Elastyczny: granty blokowe, za pomocą paktów lokalnych, byłyby wystarczająco elastyczne, 

aby mogły zostać dopasowane do lokalnych potrzeb i zmieniających się wyzwań, mogły w 

sobie łączyć polityki sektorowe i angażować wszystkie lokalne podmioty zainteresowane. Na 

przykład zezwolenie na regranting poprawiłoby zaangażowanie sektora prywatnego, 

organizacji pozarządowych i rozwój lokalnych inicjatyw. Grant blokowy będzie zarządzany 
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przez władze miejskie (jeśli jest to odpowiednie w strukturze zarządzania państw 

członkowskich) w sposób elastyczny. 

• Zintegrowany: grant blokowy będzie się skupiał na podejściach związanych ze 

zintegrowanym rozwojem miejskim, a nie na koncentracji tematycznej. Taki grant blokowy 

finansowałby kompleksowe strategie opracowane przez władze miejskie, aby zwalczać 

ubóstwo na obszarach miejskich w ramach rewitalizacji UDAN. W ramach tych 

zintegrowanych strategii, przydział grantu blokowego będzie zarządzany przez lokalne 

władze z przeznaczeniem na następujące cele: 

- na walkę z ubóstwem na obszarach miejskich w oparciu o zintegrowane strategie 

rewitalizacji oparte na obszarach, opracowane przez władze miejskie w kontekście paktu 

lokalnego (zob. Działanie nr 7). 

- na przedsięwzięcie wyraźnych działań na szczeblu miejskim w ramach walki z ubóstwem 

wśród dzieci, bezdomnością i wykluczeniem społeczności romskiej. Dzięki temu 

zapewnione są wystarczające nakłady dla tych trzech obszarów. 

- Pozostałe fundusze mogą zostać wykorzystane w celu przedsięwzięcia działania w 

innych istotnych aspektach lub na rzecz włączenia grup podatnych na zagrożenia w celu 

zmniejszenia ubóstwa na obszarach miejskich. Taka elastyczność pozwoli lokalnym 

władzom zająć się problemem ubóstwa miejskiego w oparciu o sytuację panującą na ich 

obszarze, a tym samym o konkretne potrzeby. 

Przydzielenie środków grantu blokowego na każdy z tych celów będzie oparte na solidnej diagnozie 

przeprowadzonej przez władze miejskie i kompleksowych strategiach opracowanych z udziałem 

odpowiednich podmiotów zainteresowanych (mieszkańców i NGO). Priorytetem grantu blokowego 

będzie przeciwdziałanie ubóstwu miejskiemu i degradacji obszarów miejskich, zapewnienie 

zapobieganiu potencjalnym procesom gentryfikacji. 

Przydzielanie środków z finansowania beneficjentom-władzom miejskim nie powinno się opierać 

jedynie na PKB; także inne wskaźniki powinny zostać wzięte pod uwagę, aby dokonać lepszego 

oszacowania ekonomicznych, społecznych i środowiskowych rozbieżności i potrzeb. 

Wdrożenie paktu lokalnego (Działanie nr 7) i tego grantu blokowego w dużym stopniu zależy od 

możliwości partnerskich władz miejskich, ich budżetów i wykwalifikowanego personelu technicznego. 

Wspieranie tych aspektów i upraszczanie ich w kontekście powstania nowego miejskiego celu 

terytorialnego Polityki Spójności jest ważne, aby można było zwiększyć zaangażowanie władz 

miejskich w te instrumenty (Działanie 6). Część środków przydzielonych na wsparcie techniczne 

powinna być w przyszłości przeznaczona na wsparcie i/lub wzmocnienie budowy potencjału władz 

miejskich, szczególnie tych reprezentujących małe i średnie miasta. 

W jaki sposób działanie powinno zostać wdrożone? 

Zmiany, które mają być wdrożone w okresie po 2020 r. powinny być następujące: 

• Grant blokowy będzie sformalizowany, uwzględniając zalecenia miast w zakresie bardziej 

elastycznego, skuteczniejszego i prostszego wykorzystania funduszy europejskich w celu 

walki z ubóstwem miejskim, oraz aby uzyskać wysoki poziom komplementarności. 

• Koncepcja tego instrumentu uwzględnia również wiedzę zebraną przez DG REGIO i DG 

EMPL w odniesieniu do wykorzystania funduszy strukturalnych w celu walki z ubóstwem 

miejskim, a także istotną wiedzę wypracowaną przez inne podmioty (państwa członkowskie, 



 

 20  

organy zarządzające, regionalne i lokalne władze, itp.) w celu przezwyciężenia wyżej 

wspomnianych, bieżących ograniczeń. 

• Wynikiem musi być instrument finansowania ujęty w ramach nowego miejskiego celu 

terytorialnego Polityki Spójności po 2020 r. zaproponowany w niniejszym Planie Działania 

(Działanie 6), zdolny do integracji zasobów z ERFF i EFS w prosty sposób celem podjęcia 

walki z ubóstwem miejskim. 

Działanie to powinno być opracowane i wdrożone w pełnej koordynacji z Działaniem 6 i 7 niniejszego 

Planu Działania. 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

• Partnerstwo na rzecz walki z miejskim ubóstwem 

• Przedstawicielstwo miast z istotną wiedzą na temat zwalczania ubóstwa miejskiego za 

pomocą instrumentów unijnych 

• Parlament Europejski, przede wszystkim intergrupa ds. miast 

• Komisja Europejska (DG REGIO oraz DG EMPL) 

• Państwa Członkowskie 

• Komitet Regionów 

• Rada Europejska (Państwa Członkowskie) 

• Europejski Bank Inwestycyjny w uzupełnieniu do instrumentów Polityki Spójności (EFIS: 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, oraz EFI: Europejski Fundusz 

Inwestycyjny) 

Jakie ramy czasowe przewiduje się dla tego działania? 

Planowanie tego instrumentu powinno się rozpocząć możliwie jak najszybciej. Grant blokowy powinien 

być w pełni zdefiniowany do pierwszej poł. 2019 r. 

• 1. połowa 2018 r.: wpływ na opracowanie pakietu regulacyjnego w zakresie Polityki Spójności 

po 2020 r. 

• 2. połowa 2018 r.: wpływ na opracowanie pakietu negocjacyjnego w zakresie Polityki 

Spójności po 2020 r.  



 

 21  

DZIAŁANIE 2 – USTANAWIANIE EUROPEJSKIEJ SIECI KRAJOWYCH 

OBSERWATORIÓW Z DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE UBÓSTWA 

MIEJSKIEGO 

Działanie to obejmuje utworzenie jedynej w swoim rodzaju europejskiej strony internetowej 

(pojedyncza instytucja) do tworzenia istotnych statystyk dotyczących ubóstwa miejskiego, dostępnej 

dla władz miejskich i innych podmiotów. Dzięki stronie internetowej dane statystyczne zebrane przez 

Krajowe Obserwatoria państw członkowskich będą łatwo dostępne i oraz możliwe będzie ich 

porównanie. Dostępność tych informacji uznaje się za kluczowe w celu umożliwienia małym i średnim 

miastom efektywnego zwalczania ubóstwa miejskiego występującego na ich obszarze. 

Podmioty odpowiedzialne: Francja, Hiszpania i Belgia jako liderzy, Krajowe Obserwatoria, Komisja 

Europejska, Eurostat 

Termin: Początek okresu programowania po 2020 r.; 2021 r. 

Jaki jest szczególny problem? 

Ubóstwo ma wymiar przestrzenny, ale brak jest otwartego dostępu i świadomości możliwości 

porównania danych statystycznych na temat  ubóstwa, zdeagregowanych na szczeblu niższym od 

miejskiego (dzielnica, osiedle, obwód spisowy, kod pocztowy itd.). Brak rzetelnych i porównywalnych 

danych dotyczących przestrzennych i terytorialnych aspektów ubóstwa na obszarach miejskich, 

wliczając w to dane na szczeblu międzyosiedlowym, jest także problemem na szczeblu krajowym. 

Niektóre państwa członkowskie (Francja, Zjednoczone Królestwo, Belgia, Hiszpania, Niderlandy itd.) 

opracowały różne wirtualne wizualizacje lub narzędzia do mapowania (GIS: System Informacji 

Geograficznej), które pozwalają władzom lokalnym i mieszkańcom na dostęp do wskaźników ubóstwa 

na szczeblu dzielnic podmiejskich (SCD), dzięki czemu mogą zidentyfikować swoje zaniedbane 

osiedla i porównać ich wskaźniki ze średnimi krajowymi lub regionalnymi. 

Większość władz lokalnych w Europie potrzebuje dostępu do statystycznych wskaźników ubóstwa z 

wystarczającym uwzględnieniem dezagregacji przestrzennej, aby dokładniej wyznaczyć zaniedbane 

obszary. Dotyczy to przede wszystkich małych i średnich obszarów miejskich o mniejszych 

możliwościach i świadomości na temat zdobywania i rozwijania wiedzy o walce z ubóstwem na 

obszarach miejskich. Wszystkie te przydatne dane powinny być dostępne na jedynej w swoim rodzaju 

stronie europejskiej, która byłaby punktem kompleksowej obsługi. 

Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

Obecnie główny wkład w tym zakresie obejmuje międzyrządową współpracę pomiędzy państwami 

członkowskimi. Głównym celem tej inicjatywy jest zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami 

członkowskimi z dużym doświadczeniem związanym z krajowymi obserwatoriami, w zakresie ubóstwa 

i deprywacji oraz zapewniania  lokalnym władzom danych o miastach. Ta grupa państw członkowskich 

powinna stanowić pewnego rodzaju grupę zadaniową mającą kontakt z Eurostatem oraz ułatwiającą i 

wspierającą zaangażowanie organów krajowych posiadających kompetencje w zakresie 

przygotowywania statystyk w tym obszarze. 

W zasadzie Eurostat (2018) opracował szereg statystycznych wskaźników obejmujących większość 

aspektów związanych z jakością życia w miastach europejskich (demografią, mieszkalnictwem, 
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rynkiem pracy, edukacją, środowiskiem, itp.). Operacja gromadzenia danych (Cities, dawniej znany 

jako Audyt Miejski) zawiera 171 zmiennych i 62 wskaźniki na poziomie miasta, uzyskanych ze 

zmiennych zebranych przez Europejski System Statystyczny. Dane są dostarczane przez krajowe 

urzędy statystyczne, Dyrekcję Generalną ds. polityki regionalnej i miejskiej oraz Eurostat. Dostępność 

danych różni się między tematami, ponieważ dane dostarczane są przez państwa członkowskie na 

zasadzie dobrowolności. Baza danych z otwartym dostępem zawierająca wskaźniki na poziomie 

miasta jest dostępna na stronie internetowej Eurostat. 

Eurostat opracował również narzędzie do wizualizacji danych dla miast europejskich zwane Regions 

and Cities Illustrated, które przedstawia niektóre wskaźniki na poziomie miasta oraz umożliwia ich 

porównanie i analizę  za pomocą wykresów słupkowych, wykresów punktowych lub wykresów 

rozkładu. 

Co więcej, systemy gromadzenia danych UE zbierają przydatne informacje statystyczne poprzez 

badania. Jeden z takich systemów, EU-SILC, dostarcza danych na temat dochodów, ubóstwa, 

wykluczenia społecznego i warunków życia7. Od 2010 roku EU-SILC jest wykorzystywany do 

monitorowania ubóstwa i włączenia społecznego na terytorium Unii Europejskiej, przede wszystkim za 

pomocą otwartej metody koordynacji (społecznej OMK) i strategii „Europa 2020”. 

Które działanie jest potrzebne? 

Założenie europejskiej sieci obserwatoriów, które monitorowałyby aspekty ubóstwa związane zarówno 

z osobami, jak i miejscami byłoby przydatne w kształtowaniu polityk w zakresie metod opartych na 

dowodach. 

Potrzebne działanie jest następujące: 

• Ustanowienie nieformalnej sieci krajowych obserwatoriów ubóstwa na obszarach 

miejskich/zaniedbanych osiedlach z przeznaczeniem na wymianę wizji, pomysłów, 

innowacyjnych podejść itd. pomiędzy krajowymi koordynatorami obserwatoriów ubóstwa na 

obszarach miejskich/zaniedbanych osiedlach. 

• Taka sieć byłaby także przydatna dla państw członkowskich zainteresowanych stworzeniem 

Krajowych Obserwatoriów. Dzięki niej państwa te uzyskałyby informacje na temat metodologii 

oraz potencjalnych trudności i rozwiązań związanych z założeniem takich obserwatoriów. 

• Utworzenie jedynej w swoim rodzaju europejskiej strony internetowej służącej za punkt 

kompleksowej obsługi. Zostałaby ona utworzona przez Komisję Europejską, aby statystyki 

opracowane przez sieć Krajowych Obserwatoriów (metodologie, narzędzia, wskaźniki itd. na 

temat ubóstwa na obszarach miejskich), mogły być łatwo dostępne dla władz lokalnych oraz 

innych istotnych podmiotów. 

W jaki sposób działanie powinno zostać wdrożone? 

Sieć Krajowych Obserwatoriów może być założona nieformalnie pod kierownictwem Francji, Hiszpanii 

i Belgii. Holandia również mogłaby być zaangażowana. 

Potencjał ESPON powinien być poddany ocenie pod względem tego, czy zagadnienia Ubóstwa 

miejskiego/Zaniedbanych Osiedli mogą być włączone do ich portfela. Sieć może ustrukturyzować 

                                                           

7Dostęp do danych EU-SILC można uzyskać w bazie danych dostępnej pod adresem: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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wymianę wiedzy pomiędzy członkami, pracować nad wspólnymi metodologiami, organizować 

seminaria, itp. 

Perspektywa śródokresowa posłużyłaby do stworzenia swojego rodzaju grupy zadaniowej państw 

członkowskich, która zajmowałaby się doradztwem oraz zapewniała wytyczne w zakresie danych na 

temat ubóstwa na obszarach miejskich; EUROCITIES również zostanie  stowarzyszone z takim 

podmiotem. Jednocześnie, Komisja Europejska, wspierana przez Eurostat, powinna stworzyć stronę 

internetową służącą za punkt kompleksowej obsługi; powinna zostać opracowana z zaangażowaniem 

grupy zadaniowej Krajowych Obserwatoriów, EUROCITIES oraz ESPON, odpowiednio do przypadku. 

Jedną z funkcji strony służącej jako punkt kompleksowej obsługi będzie ocena i szerokie 

rozpowszechnienie wyników prac grupy zadaniowej Krajowych Obserwatoriów (wytyczne, narzędzia, 

koszyki wskaźników) oraz udostępnienie ich władzom miejskim w sposób prosty i darmowy. 

Uczestnicy sieci powinny pokryć własne koszty podróży i inne wydatki. 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

• Koordynatorzy istniejących Krajowych Obserwatoriów ubóstwa na obszarach 

miejskich/zaniedbanych osiedlach oraz inni przedstawiciele państw członkowskich 

zainteresowani uczeniem się na istniejących doświadczeniach 

• Krajowe urzędy statystyczne 

• EUROCITIES 

• ESPON 

• OECD powinno być  związane z siecią, tak samo jak Komisja Europejska i Eurostat 

Jakie ramy czasowe przewiduje się dla tego działania? 

• Pierwsze spotkanie krajowych obserwatoriów w pierwszej połowie 2018 r. 

• Praca nad treścią strony internetowej funkcjonującej jako punkt kompleksowej obsługi ma się 

rozpocząć w drugiej połowie 2018 r.  
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DZIAŁANIE 3 – OPRACOWANIE DANYCH NA TEMAT UBÓSTWA MIEJSKIEGO 

NA POZIOMIE UE 

Działanie to skupia się na konieczności dostarczenia rzetelnych danych statystycznych na temat 

ubóstwa miejskiego na poziomie lokalnym (NUTS III) oraz tam, gdzie to stosowne, na poziomie 

SCD. Jego celem jest dostarczenie zharmonizowanych danych i wskaźników umożliwiających 

uzyskanie wyczerpującego i kompleksowego obrazu sytuacji, w jakiej znajdują się dzieci zagrożone 

ubóstwem i społecznym wykluczeniem, bezdomnością a także społeczność romska w UE. Szczególne 

dane na temat tych grup są uznawane za konieczne dla dostarczenia informacji do działań władz 

lokalnych w celu utworzenia skutecznej społecznej i miejskiej polityki. 

Podmioty odpowiedzialne: Urzędy statystyczne państw członkowskich i/lub Eurostat, DG REGIO 

oraz managerowie Cities/Audytu Miejskiego”/FRA  oraz Eurostat we współpracy z 

EUROCITIES/krajowymi obserwatoriami odpowiedzialnymi za temat ubóstwa 

Termin: Do określenia zgodnie z Audytem Miejskim/Cities oraz budżetami i planami działań na 

przyszłość Regions and Cities Illustrated, ale najlepiej w 2019 r. (z działaniami przygotowawczymi i 

pilotażem w 2018 r.) 

Jaki jest szczególny problem? 

Wykonanie zalecenia karty lipskiej (2007 r.) w zakresie „zwrócenia szczególnej uwagi na zaniedbane 

osiedla” oraz opracowania polityki skoncentrowanej na dzieciach „dostosowanej do obszaru 

społecznego, na którym żyją” możliwe jest tylko wtedy, gdy lokalne władze są w stanie zidentyfikować 

takie obszary w obrębie swojego terytorium. Jest to również konieczne w przypadku innych grup 

podatnych na zagrożenia ze względu na fakt, że ubóstwo ma wymiar przestrzenny. Niemniej jednak, w 

statystykach europejskich i krajowych brak jest rzetelnych i porównywalnych danych statystycznych o 

ubóstwie, które są zdeagregowane na szczeblu niższym od miejskiego (dzielnica, osiedle, obwód 

spisowy, kod pocztowy itd.). Wskaźniki są coraz bardziej cenione jako środki do interpretowania i 

prezentacji danych statystycznych, monitorowania wdrożenia polityki i dostarczenia podstaw pod 

rodzaje polityki oparte na sprawdzonych danych i zwiększoną odpowiedzialność. Z tego względu 

władze lokalne potrzebują dostępu do statystycznych wskaźników ubóstwa z wystarczającym 

uwzględnieniem dezagregacji przestrzennej (poziom NUTS III). Umożliwi im to bardziej precyzyjną 

identyfikację deprywacji oraz zrozumienie jej przyczyn celem opracowania planów rewitalizacji, które 

mogą odwrócić trendy ubóstwa miejskiego. 

W oparciu o powyższe, działanie to skupia się na trzech konkretnych problemach: 

(1) Ostatnie lata przyniosły nowe i rosnące zainteresowanie znaczeniem pomiaru i 

monitorowania dobrobytu dzieci. Pomimo postępów wciąż brak jest wskaźników dotyczących 

konkretnych domen związanych z realizacją praw dziecka, które mogłyby zostać 

wykorzystane do rozwinięcia i ukształtowania polityk i usług na szczeblach krajowym i 

lokalnym. 

(2) W UE wzrasta liczba bezdomnych. Niemniej jednak, wskaźniki pomiaru ubóstwa wykluczają 

to. Nie istnieje w rzeczywistości żadna agencja unijna zbierająca dane na temat 

bezdomności, np. EU-SILC (Europejskie badanie dochodów i warunków życia) i Eurostat nie 

gromadzą danych na temat bezdomności. W konsekwencji proces kształtowania polityki 

spotyka się z brakiem zharmonizowanych informacji. Każdego roku FEANTSA i Fundacja 

Abbe Pierre publikują raport „Przegląd wykluczenia mieszkaniowego w Europie”, który 
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mógłby być doskonałym źródłem do monitorowania zmian w europejskim sektorze 

mieszkaniowym8. Jednakże każde państwo członkowskie zbiera dane za pomocą różnych 

metodologii, co przekreśla opracowanie analizy porównawczej. Co więcej, państwa 

członkowskie opierają gromadzenie danych na różnych definicjach bezdomności. 

(3) Dane na temat liczby Romów mieszkających w Europie i ich profilów są skąpe i, w 

najlepszym przypadku, wycinkiem całego obrazu z danego punktu w czasie. Tylko kilka 

zbiorów danych, np. te przygotowane przez KE/BŚ/UNDP (Program Narodów Zjednoczonych 

ds. Rozwoju) z 2011 roku zapewniają możliwość przeprowadzenia porównania. Braki te są 

głównie spowodowane ograniczeniem, lub w przypadku kilku krajów – zakazem, 

gromadzenia danych opartych na przynależności etnicznej ludzi. Prowadzi to do braku 

wiedzy na temat społeczności romskiej i jej sytuacji. Nie mając dostępu do danych na temat 

społeczności romskiej, proces kształtowania polityki opartej na dowodach, który mógłby 

wesprzeć integrację Romów, jest ograniczony. Co więcej, brak współpracy pomiędzy 

instytucjami unijnymi i lokalnymi władzami w zakresie gromadzenia danych powoduje, że 

zadanie znalezienia rozwiązania w odniesieniu do lokalnych potrzeb społeczności romskiej 

oraz oddolnych strategii staje się znacznie trudniejsze. 

Biorąc pod uwagę te szczególne problemy, działanie to proponuje, aby dostarczanie danych 

statystycznych lokalnym władzom było szczególnie ukierunkowane na ubóstwo wśród dzieci, 

społeczności romskich oraz bezdomności. 

Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

Istniejące zasoby w zakresie dostarczania danych na temat ubóstwa wśród dzieci, bezdomności i 

społeczności romskiej w UE zostały wyjaśnione poniżej, przy uwzględnieniu braków, którymi należy 

się zająć z perspektywy przedmiotowego działania. 

EU-SILC dostarcza danych na temat dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i warunków życia 

– domen nierozłącznie związanych z ubóstwem wśród dzieci, dobrobytem dzieci i bezdomnością. Od 

2010 roku EU-SILC jest wykorzystywany do monitorowania ubóstwa i wykluczenia społecznego na 

terytorium Unii Europejskiej, przede wszystkim za pomocą otwartej metody koordynacji (społecznej 

OMK) i strategii „Europa 2020”. 

Mimo że EU-SILC jest wykorzystywany na szeroką skalę do monitorowania postępów w 

rozwiązywaniu kwestii ubóstwa i włączenia społecznego, instrument ten ma znaczące luki, które 

powodują, że system musi zostać poddany przeglądowi i aktualizacji. Istotnie, EU-SILC obejmuje tylko 

osoby żyjące w prywatnych gospodarstwach domowych, co ogranicza zasięg danych, a zatem także 

ich potencjał jako oferujących wyczerpujący i kompleksowy przegląd sytuacji dzieci zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz bezdomności. Luki te spowodowane są brakiem 

rzetelnych informacji w odniesieniu do wykluczenia społecznego. 

Jednakże, od 2018 r. EU-SILC wprowadzi moduł ad-hoc badający wsteczną ocenę doświadczeń w 

zakresie trudności mieszkaniowych (Parlament Europejski i Rada Europy, 2018 r.). Chociaż nie 

dostarczy on informacji na temat aktualnego stopnia bezdomności, prawdopodobnie dostarczy 

informacji na temat ludzi, którzy byli bezdomni wcześniej. Nie jest to kwestia, która musi obowiązkowo 

                                                           
8Zob. np. „Drugi przegląd wykluczenia mieszkaniowego w Europie”, Fundacja Abbe Pierre i FEANTSA (2017). 
Dostępny na stronie: http://www.feantsa.org/en/report/2017/03/21/the-second-overview-of-housing-exclusion-in-
europe-2017  

http://www.feantsa.org/en/report/2017/03/21/the-second-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2017
http://www.feantsa.org/en/report/2017/03/21/the-second-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2017
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zostać uwzględniona przez wszystkie państwa członkowskie; decyzja o tym, czy zbierać tego rodzaju 

informacje należy do każdego z krajów. 

Przez lata Komisja Europejska opracowała różne mechanizmy monitorowania postępów państw 

członkowskich względem polityki obszaru społecznej integracji, w tym ustalania celów i wskaźników. 

• Otwarta Metoda koordynacji w zakresie ochrony społecznej i integracji społecznej 

(Społecznej OMC) ma na celu promowanie społecznej spójności i równości poprzez 

odpowiednie, dostępne i finansowo zrównoważone systemy ochrony społecznej i polityki 

włączenia społecznego. Społeczna OMK przedstawia dobrowolny proces, poprzez który 

państwa członkowskie uzgadniają wspólne cele i monitorują postępy osiągania tych celów na 

poziomie krajowym i unijnym, z wykorzystaniem wspólnych wskaźników. W tym celu 

ustanowiono Podgrupę ds. wskaźników oraz Komitet Ochrony Socjalnej; w 2001 r. 

opracowano pierwszy zestaw wskaźników obejmujących przychód, ubóstwo, zdrowie, 

edukację, zatrudnienie i mieszkalnictwo, a w 2009 r. został on zintegrowany. 

• Strategia „Europa 2020” ma na celu utworzenie gospodarki i społeczeństwa bardziej 

przychylnych włączeniu społecznemu poprzez ustanowienie celów – do osiągnięcia do roku 

2020 – w zakresie zatrudnienia, prac badawczo-rozwojowych, zmiany klimatu, edukacji, 

ubóstwa oraz społecznego wykluczenia. To ostatnie zostało zdefiniowane w oparciu o dane 

zebrane poprzez EU-SILC. Co więcej, strategia ustanawia wskaźniki i podwskaźniki do 

monitorowania postępów państw członkowskich w kierunku osiągnięcia takich celów. 

• W 2013 r. zostało wydane Zalecenie Komisji Europejskiej pt. „Inwestowanie w dzieci: 

Przełamanie Cyklu Niekorzystnej Sytuacji”. Zalecenie to, chociaż nie ma charakteru 

obligatoryjnego, położyło fundament dla kompleksowego podejścia do zwalczenia ubóstwa 

wśród dzieci i poprawy warunków życia dzieci, w oparciu o trzy filary: dostęp do 

odpowiednich środków, dostęp do usług wysokiej jakości, uczestnictwo dzieci. Do zalecenia 

załączono w formie aneksu ramy monitorowania opartego na wskaźnikach do jego 

wdrożenia. Obejmuje ono dane na temat ubóstwa wśród dzieci, dostęp do zasobów, oraz 

dostęp do usług (Filar 1 i 2 Zalecenia), ale nie uczestnictwo dzieci (Filar 3). 

• W kwietniu 2017 r. Komisja Europejska opublikowała Europejski Filar Praw Socjalnych 

(EPSR) – ramy odniesienia do konwergencji społecznej, w ramach której dąży się do 

wysokich standardów. Filar obejmuje około 20 zasad, podzielonych na trzy główne tematy: 

równość szans i dostęp do rynku pracy; godne warunki pracy; adekwatna i zrównoważona 

ochrona społeczna. Według Komisji postępy państw członkowskich we wdrażaniu Filaru będą 

monitorowane i oceniane w ramach Semestru Europejskiego: w tym celu ustanowiono nową 

tabelę wyników (Social Scoreboard), w tym wskaźniki społeczne oraz wskaźniki zatrudnienia. 

W ramach instrumentów statystycznych Eurostat, oficjalny organ UE gromadzący dane, poprawił 

jakość i zasięg zbieranych informacji. Eurostat opracował szereg statystycznych wskaźników 

obejmujących większość aspektów związanych z jakością życia w miastach europejskich (demografią, 

mieszkalnictwem, rynkiem pracy, edukacją, środowiskiem, itp.). Operacja gromadzenia danych (Cities, 

dawniej znany jako Audyt Miejski) zawiera 171 zmiennych i 62 wskaźniki na poziomie miasta, 

uzyskanych ze zmiennych zebranych przez Europejski System Statystyczny. Dane są dostarczane 

przez krajowe urzędy statystyczne, Dyrekcję Generalną ds. polityki regionalnej i miejskiej oraz 

Eurostat. Dostępność danych różni się między tematami, ponieważ są one dostarczane są przez 

państwa członkowskie na zasadzie dobrowolności. Baza danych z otwartym dostępem zawierająca 

wskaźniki na poziomie miasta jest dostępna na stronie internetowej Eurostat. 
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Eurostat opracował również narzędzie do wizualizacji danych dla europejskich obszarów miejskich 

zwane Regions and Cities Illustrated, które przedstawia niektóre wskaźniki na poziomie miasta oraz 

umożliwia ich porównanie i analizę  za pomocą wykresów słupkowych, wykresów punktowych lub 

wykresów rozkładu. Eurostat nie gromadzi danych na temat bezdomności. Analiza i bazy danych 

ESPON związane z ubóstwem miejskim zapewniają istotną, dodatkową analizę jakościową dla 

wspomnianych informacji statystycznych. 

Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) zebrała dane na temat społeczności romskiej za pomocą 

badania dotyczącego społeczności romskiej („Roma survey”), badania na temat mniejszości i 

dyskryminacji w Unii Europejskiej (EU-MIDIS), w 2009, 2011 i 2016 roku (FRA, 2016). Chociaż ilość 

Romów uczestniczących w badaniu była wystarczająco duża (8 000 rozmów z Romami), dane zostały 

zebrane tylko w dziewięciu państwach członkowskich UE z powodów metodologicznych (losowy dobór 

dla tego typu badania gospodarstw domowych wymagał wystarczająco dużej populacji). FRA planuje 

przeprowadzenie nowego badania dot. Romów w 2018 r. 

FRA została ostatnio poproszona przez Komisję Europejską i Radę UE o zebranie danych z 

pozostałych 16 państw członkowskich UE, które nie zostały uwzględnione w badaniu MIDIS. W 2017 r. 

FRA rozpoczęła proces gromadzenia danych z pozostałych 16 państw członkowskich, stosując różne 

metodologie doboru i gromadzenia danych, aby można było zbierać dane gdziekolwiek było to 

możliwe (uzyskując przynajmniej jakościowe dane w krajach, w których dane ilościowe nie są 

dostępne). Nastąpi to poprzez sieć badawczą FRANET oraz zewnętrznych wykonawców. Obecnie nie 

wprowadzono żadnych instrumentów, które umożliwiłyby współpracę przy zbieraniu danych na temat 

społeczności romskiej na szczeblu lokalnym, ale istnieje chęć ze strony FRA i EUROCITIES, aby 

spełnić ten wymóg. Trybunał Obrachunkowy opublikował w 2016 roku sprawozdanie na temat 

ustawodawstwa związanego z ochroną i zbieraniem danych  w oparciu o przynależność do grupy 

etnicznej. Wyniki i zalecenia z tego sprawozdania mogą zostać wykorzystane, aby można było 

opracować odpowiednie metody zbierania danych i narzędzia do zbierania lokalnych danych na temat 

społeczności romskiej na szczeblu unijnym. 

Wszystkie wspomniane wskaźniki i źródła informacji są przydatne do porównania obszarów miejskich 

jako całości, ale nie umożliwiają identyfikacji zaniedbanych osiedli w obrębie miasta, ponieważ nie są 

oparte na informacjach statystycznych na temat ubóstwa dezagregowanych na szczeblu dzielnic 

podmiejskich (SCD), względem np. dzielnicy, osiedla, obwód spisowy, kod pocztowy itp. Audyt 

Miejski/Cities obecnie gromadzi dane na szczeblu SCD, ale będą one dostępne dopiero na 

późniejszym etapie. Na dzień dzisiejszy dane statystyczne na temat SCD nie są dostępne na stronie 

internetowej Eurostat, i jedynie niektóre państwa członkowskie zdecydowały się zapewnić 

nieograniczony dostęp do nich poprzez krajowe urzędy statystyczne. 

Jakie działania są potrzebne? 

Władze lokalne muszą mieć dostęp do danych statystycznych na temat dochodów i warunków życia, 

ubóstwa wśród dzieci, bezdomności, szczegółowej sytuacji społeczności romskiej co najmniej na 

szczeblu NUTS III oraz, gdzie to stosowne, na szczeblu dzielnic podmiejskich (SCD), aby mogły 

opracować mapy i zanalizować wymiar przestrzenny ubóstwa. 

Działanie to ma na celu zapewnienie, że wskaźniki, na podstawie których dane są interpretowane i 

analizowane za pomocą instrumentów wspomnianych w poprzednim punkcie, są dalej opracowywane 

i harmonizowane w UE, aby dostarczyć władzom lokalnym informacji wykraczających poza 
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nakreślenie ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego. Główne, konkretnie wymagane działania są 

następujące: 

• Władze miejskie muszą mieć dostęp do informacji statystycznych na temat ubóstwa z 

wzięciem pod uwagę jak najwyższego stopnia desegregacji przestrzennej. Istnieje kilka 

wskaźników dotyczących ubóstwa, ale jednym z najistotniejszych jest dochód. Większość 

państw członkowskich posiada szczegółowe informacje na temat dochodów wraz z 

wystarczającą dezagregacją przestrzenną, co umożliwia przeprowadzenie analizy na 

szczeblu NUTS III (oraz gdzie to stosowne, na szczeblu SCD), ale niewiele z nich ma do nich 

otwarty dostęp. W związku z tym, rozwój narzędzia Regions and Cities Illustrated na szczeblu 

NUTS III (oraz gdzie to stosowne, na szczeblu SCD) i uwzględnienie wskaźników ubóstwa 

(lub przynamniej dochodu) w tym narzędziu są uznawane za kluczowe. Istniejąca grupa 

robocza audytu miejskiego wydaje się być najlepszą platformą do udostępnienia tych danych. 

• Informacje statystyczne powinny charakteryzować się wielowymiarową perspektywą, 

ponieważ ubóstwo i podatność na zagrożenia mają kilka przyczyn, które pojedynczo lub w 

połączeniu oznaczają, że ludzie mogą być zagrożeni wykluczeniem. W tym celu mogą one 

uwzględniać: wskaźniki AROPE (wskaźniki zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym); istnienie slumsów lub nieadekwatnych warunków mieszkaniowych; stopień 

występowania typologii ETHOS; poziom edukacyjny, przedwczesne kończenie nauki i 

segregacja; itp. Wiele krajów opracowało szczegółowe badania zajmujące się szczególnymi 

kwestiami, które mogą być istotne na szczeblu krajowym. 

• Ważne jest, aby rozpowszechniać informacje statystyczne w różnych językach państw 

członkowskich, aby były w pełni dostępne dla władz lokalnych i obywateli. Chociaż władze 

miejskie dysponujące większymi środkami mogą być w stanie opracować własne narzędzia 

mapujące, nie dotyczy to jednak małych miast. W tym względzie, niektóre państwa 

członkowskie opracowały różne wirtualne wizualizacje lub narzędzia do mapowania (GIS: 

System Informacji Geograficznej), które pozwalają władzom lokalnym i mieszkańcom na 

dostęp do wskaźników ubóstwa na szczeblu dzielnic podmiejskich (SCD), dzięki czemu mogą 

zidentyfikować swoje zaniedbane osiedla i porównać ich wskaźniki ze średnimi krajowymi lub 

regionalnymi. W przypadkach, w których ten typ narzędzia nie jest dostępny w państwach 

członkowskich, niezwykle ważne jest, aby dane były dostępne dla władz miejskich w Audycie 

Miejskim/Cities w narodowych językach. 

• Eurostat musi przedsięwziąć konkretne działanie, którym jest rozwój wskaźnika (lub grupy 

wskaźników) dotyczącego ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego na szczeblach NUTS 

III (oraz, gdzie stosowne, na szczeblu SCD). Nowy wskaźnik lub wskaźniki powinny zostać 

opracowane we współpracy z władzami lokalnymi i państwami członkowskimi. 

• Wszystkie wspomniane powyżej informacje powinny być łatwo dostępne dla władz miejskich i 

innych podmiotów na portalu z danymi miejskimi pełniącym funkcję unijnego punktu 

kompleksowej obsługi, aby można było mieć dzięki niemu dostęp do istotnych informacji na 

temat miasta (zob. Działanie nr 2). 

• Dane dotyczące ubóstwa wśród dzieci, bezdomności i społeczności romskiej powinny być 

posegregowane według płci, wieku, pochodzenia etnicznego, ekonomicznych i kulturalnych 

różnic, niekorzystnej sytuacji oraz innych istotnych zmiennych. Dostępność takich danych 

musi obrazować większą korelację pomiędzy skuteczną polityką a ograniczeniem ubóstwa. 

• W odniesieniu do rozwoju wskaźników bezdomności: konieczne jest zdefiniowanie 

odpowiednich ram metodologicznych do szczegółowej analizy bezdomności. Państwa 
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członkowskie powinny być zachęcane do wdrażania modułu ad hoc dotyczącego 

retrospektywnych trudności z zamieszkaniem opracowanych przez Eurostat i EU-SILC.; 

regulacje zostały już przygotowane (Komisja Europejska, 2017 r.). Państwa członkowskie 

powinny być zachęcane to korzystania z ETHOS Light (Europejskiej Typologii Bezdomności i 

Wykluczenia Mieszkaniowego) jako narzędzia służącego do harmonizowania zbierania 

danych. To zapewni, że każde państwo używa takiej samej definicji bezdomności przy 

monitorowaniu tego problemu (biorąc pod uwagę różne typologie). 

• Jeśli chodzi o zbieranie danych na temat społeczności romskiej: niezbędne jest działanie, 

które: i) gwarantuje długoterminową współpracę pomiędzy władzami lokalnymi a agencjami 

unijnymi takimi jak FRA lub Eurostat, starając się opracować i wdrożyć metodologię mogącą 

dostarczyć władzom lokalnym odpowiednie narzędzie do zbierania danych na temat 

społeczności romskiej na szczeblu lokalnym; W razie potrzeby, odpowiednie władze krajowe 

powinny również być zaangażowane; ii) wspomniana metodologia powinna mieć na celu 

zbieranie danych nie tylko dotyczących liczby Romów mieszkających na danych terytoriach, 

ale także na temat wyzwań, które stoją na przeszkodzie ich dostępowi do podstawowych i 

lokalnych usług; iii) przy opracowaniu takiej metodologii powinny zostać wzięte pod uwagę 

krajowe strategie dotyczące włączenia społecznego Romów; osoby do tej pory zdefiniowane, 

z których niektórzy, jak np. ludność hiszpańska, obejmuje pośrednie oceny wraz ze 

szczególną analizą w kluczowych obszarach integracji (takich jak edukacja lub zatrudnienie), 

które mogą służyć za podstawę nowej, europejskiej ramy danych i wskaźników, szczególnie 

w odniesieniu do aspektów metodologicznych lub gromadzenia informacji. Umożliwi to 

przygotowanie polityki opartej na dowodach oraz konkretnych środków w celu poprawy 

integracji społeczności romskiej. 

W jaki sposób działanie powinno zostać wdrożone? 

Opracowanie zalecanych statystycznych wskaźników na poziomie UE w celu zebrania, przedstawienia 

i rozpowszechnienia danych na temat ubóstwa miejskiego na szczeblu NUTS III do Audytu 

Miejskiego/Cities (oraz, gdzie to konieczne, na szczeblu SCD), uwzględniając wspólną metodologię 

UE do identyfikowania zaniedbanych obszarów miejskich poprzez wykorzystanie tych danych. 

Informacje te powinny być dostępne dla lokalnych władz w ich języku oraz powinny zostać 

scentralizowane na portalu funkcjonującym jako kompleksowy punkt obsługi (zob. Działanie 2). 

Działanie w tym zakresie powinno być realizowane przez Eurostat wraz z Koordynatorami Krajowego 

Audytu Miejskiego (NUAC).  Opracowanie Audytu Miejskiego/Cities na szczeblu NUTS III zgodne jest 

z Eurostatem i Dyrekcją Generalną ds. polityki regionalnej i miejskiej. 

W odniesieniu do integracji wszechstronnych i szczegółowych wskaźników związanych z ubóstwem 

wśród dzieci w EU-SILC: 

• Aby je wdrożyć, ważne jest, by Komitet Ochrony Socjalnej i Podgrupa ds. wskaźników 

kontynuowali swoją pracę nad opracowywaniem wskaźników odnoszących się do dzieci 

celem uzupełnienia portfela załączonego w formie aneksu do Zalecenia z 2013 r. pod nazwą 

„Inwestowanie w dzieci: przełamanie cyklu niekorzystnej sytuacji”. Co więcej, należy 

ustanowić rygorystyczne ramy monitorowania celem zapewnienia podjęcia działań 

następczych w oparciu o takie wskaźniki; należy wziąć pod uwagę przegląd przydatnych 

elementów „starej” Społecznej OMK (Sojusz UE na rzecz Inwestowania w Dzieci, 2017). 

• Aby zredefiniować społeczne i makroekonomiczne priorytety, nowa tabela wyników 

„Scoreboard” opracowana w celu monitorowania wdrożenia Europejskiego Filaru Praw 
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Socjalnych powinna mieć takie samo znaczenie jak unijna, makroekonomiczna tabela 

wyników, aby pogłębić wymiar społeczny Unii Gospodarczej i Walutowej. 

• Choć istotne jest dalsze opracowanie wskaźników na szczeblu UE, równie fundamentalną 

sprawą jest, aby wskaźniki były opracowywane również na szczeblu krajowym, regionalnym i 

lokalnym w celu dokonania oceny szczególnych potrzeb i warunków życia dzieci na różnych 

obszarach geograficznych przy uwzględnieniu kulturalnych tradycji. Aby to osiągnąć, 

kluczowa jest współpraca pomiędzy agencjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie opieki społecznej, zarówno prywatne, jak i publiczne, oraz wszelkimi 

innymi grupami zaangażowanymi w formalny system opieki, która powinna być poprawiona w 

ramach projektu kompleksowego systemu informacyjnego. 

• Uczestnictwo dzieci ma również istotne znaczenie w tym procesie. Dzieci i młodzież powinny 

być aktywnie angażowane w rozwój wskaźników. Ważne jest również skonsultowanie się z 

ich rodzicami, uwzględniając różne sytuacje życiowe względem przychodu, płci (samotnych 

rodziców), itp. Aby wskaźniki były możliwie jak najbardziej wszechstronne, należy 

zaangażować różne grupy dzieci, jako że „życie dzieci jest znacząco zróżnicowane pod 

względem wieku, pochodzenia etnicznego, sytuacji socjo-ekonomicznej, niepełnosprawności, 

płci i innych czynników” (FRA, 2010). 

W odniesieniu do harmonizacji gromadzenia danych krajowych na temat bezdomności w EU-SILC: 

• Agenda Miejska dla UE, szczególnie Partnerstwa na rzecz walki z miejskim ubóstwem, 

powinna zachęcać państwa członkowskie i miasta do stosowania ETHOS Light w 

definiowaniu bezdomności, gdy monitorowanie jest nasilane i osłabiane. 

• Wszystkie państwa członkowskie powinny być zachęcane do monitorowania bezdomności w 

swoich krajach. 

• Państwa członkowskie powinny być zachęcane do wdrażania modułu ad hoc dotyczącego 

retrospektywnych trudności z zamieszkaniem opracowanych przez Eurostat i EU-SILC. 

Działanie zasadzające się na harmonizacji gromadzenia danych na temat społeczności romskich na 

szczeblu krajowym zostanie wdrożone w ramach procesu dwuetapowego: 

(1) Bezpośrednią współpracę pomiędzy FRA i władzami lokalnymi w zakresie opracowania 

narzędzi i metodologicznych wytycznych niezbędnych do gromadzenia danych na temat 

społeczności romskiej na szczeblu lokalnym, oraz przeprowadzenie badań pilotażowych w 

kilku wybranych miastach. 

(2) Dostosowanie narzędzi i metodologii gromadzenia danych na szczeblu krajowym w ramach 

bezpośredniej współpracy władz krajowych i lokalnych. 

Etapem wstępnym byłoby ujęcie przez FRA tego dwuetapowego procesu w swoim rocznym program 

pracy do zatwierdzenia przez zarząd i do uzgodnienia z Komisją Europejską.  

Po pierwsze, grupa robocza powinna składać się z przedstawicieli FRA, Eurostatu, i EUROCITIES 

współpracujących w celu opracowania narzędzi i metodologii gromadzenia danych na temat sytuacji 

życiowej społeczności romskich na szczeblu lokalnym. Narzędzia i metodologie powinny być 

przetestowane poprzez przeprowadzenie pilotażowego badania w kilku wybranych miastach z dużą 

populacją romską. Pilotażowe badania powinny być uzupełnione o sesje szkoleniowe w zakresie 

budowania potencjału prowadzone przez FRA, wraz z EUROCITIES, których celem jest przeszkolenie 

urzędników miejskich w zakresie wdrażania badania z pełnym poszanowaniem względów etycznych. 
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Po drugie, w oparciu o wyniki i doświadczenie uzyskane podczas pilotażowych badań, narzędzia i 

metodologie zostaną poddane udoskonaleniu. W tej drugiej fazie narzędzia zostaną również 

dopasowane do kontekstu krajowego i potrzeb w zakresie danych i informacji na temat społeczności 

romskich. Odpowiedzialne są za to władze krajowe w bezpośredniej współpracy z lokalnymi władzami 

– w kontekście krajowych grup sterujących w zakresie integracji Romów – koncentrując się na dodaniu 

do wspólnej listy wskaźników wszelkich szczególnych kwestii istotnych dla każdego kontekstu 

krajowego. Tym sposobem badanie zawierałoby: a) wspólną części dla wszystkich zaangażowanych 

państw członkowskich i miast – aby zapewnić możliwość porównania danych i umożliwienia analizy 

trendów występujących w UE; oraz b) część szczególną dla każdego krajowego kontekstu lub potrzeb 

informacyjnych związanych ze społecznością romską. 

Władze lokalne i krajowe będą przestrzegać metodologii i ram uzgodnionych z FRA względem 

gromadzenia danych na temat Romów na szczeblu lokalnym. Zebrane dane zostaną przekazane do 

FRA, która zestawi je i przeanalizuje w celu dostarczenia użytecznych dowodów dla UE oraz krajowej 

polityki opartej na dowodach w zakresie integracji i włączenia Romów. 

Co więcej, istotne jest, aby UDAN stało się priorytetowym tematem analizy ESPON, aby ESPON mógł 

wygenerować jakościowe informacje uzupełniające te pochodzące z Eurostatu. 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

W odniesieniu do danych na temat ubóstwa wśród dzieci i bezdomności: 

Podgrupa ds. wskaźników Komitetu Ochrony Socjalnej, państwa członkowskie, Europejskie 

Obserwatorium Bezdomności, FEANTSA, Eurofound, Partnerstwo na rzecz walki z miejskim 

ubóstwem, Krajowe obserwatoria. 

W odniesieniu do danych na temat Romów: 

DG ds. polityki regionalnej i miejskiej oraz managerowie Audytu Miejskiego/Cities, Eurostat oraz 

Koordynatorzy Krajowego Audytu Miejskiego (NUAC), wraz z ekspertami z Krajowych Obserwatoriów 

Ubóstwa Miejskiego/Zaniedbanych Osiedli, oraz EUROCITIES stanowią głos władz lokalnych na 

obszarze całej Europy. 

FRA, Eurostat i EUROCITIES będą pełnić rolę partnerów wiodących w ramach działania 

obejmującego gromadzenie danych o społeczności romskiej, równocześnie współpracując z Komisją 

Europejską (DG ds. polityki regionalnej i miejskiej oraz DG ds. wymiaru sprawiedliwości i 

konsumentów), innymi instytucjami z doświadczeniem w gromadzeniu danych na temat społeczności 

romskich (UNDP i Bank Światowy), oraz przedstawicielami państw członkowskich z największą 

populacją romską (RO, HU, BG, SK, CZ) oraz państwem członkowskim, które, pomimo że nie mieszka 

w nim zbyt duża liczba Romów, posiada znaczące doświadczenie w zakresie polityki włączenia 

społecznego, badań i analizy dotyczących tej populacji (ES). 

Jakie ramy czasowe przewiduje się dla tego działania? 

W odniesieniu do danych na temat ubóstwa wśród dzieci i bezdomności: 

Moduł ad-hoc w zakresie retrospektywnych trudności z zamieszkaniem został przygotowany przez 

Eurostat i jest gotowy do wdrożenia. 
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W odniesieniu do danych na temat Romów: 

Do określenia zgodnie z Audytem Miejskim/Cities oraz budżetami i planami działań narzędzia Regions 

and Cities Illustrated dla przyszłych działań związanych z gromadzeniem danych na temat 

społeczności romskiej: Działania przygotowawcze rozpoczną się z końcem 2017 r. a pierwsza 

operacja gromadzenia danych na szczeblu lokalnym odbędzie się w 2018 r. w formie uzupełnienia 

planowanego badania „Roma survey” FRA na 2018 r.   
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2.2 Ubóstwo wśród dzieci 

DZIAŁANIE 4 – PRZYJĘCIE EUROPEJSKIEJ GWARANCJI DLA DZIECI 

Gwarancja dla Dzieci to przyszły kamień węgielny w walce z ubóstwem wśród dzieci w Europie. Jest 

to narzędzie, które umożliwi dokonywanie konkretnych inwestycji przynoszących korzyści dzieciom i 

młodzieży w Europie, w szczególności tym w najtrudniejszej sytuacji. Dzięki takim inwestycjom 

wypełnimy lukę nierówności, zapewnimy dzieciom równe szanse i ostatecznie zwalczymy ubóstwo z 

korzyścią dla całej społeczności europejskiej. Gwarancja dla Dzieci ma na celu inwestycje w Filarze 2 i 

3 w ramach Zalecenia Komisji „Inwestowanie w dzieci: przełamanie cyklu niekorzystnej sytuacji.” 

Działanie obejmuje również środki umożliwiające lepsze wykorzystanie obecnych instrumentów UE. 

Podmioty odpowiedzialne: służby Komisji (DG EMPL, DG REGIO, DG JUST, DG EAC, DG SANTE), 

państwa członkowskie 

Termin: Gwarancja powinna być gotowa z początkiem następnego okresu MFF 

Jaki jest szczególny problem? 

Istnieje brak politycznych i finansowych inwestycji na rzecz dzieci i młodzieży na szczeblu UE, a także 

na innych szczeblach władzy. Ten brak inwestycji prowadzi do niezmieniających się poziomów 

ubóstwa, przy czym grupą najbardziej nim dotkniętą są dzieci. 

Jak pokreślono we wprowadzeniu do niniejszej sekcji, wskaźnik AROPE wśród dzieci w UE nie ulega 

znaczącej poprawie. To samo dotyczy wskaźnika AROPE dla ogólnej populacji. Wskaźnik ten w 

zasadzie stale wzrastał po 2008 r. (rok referencyjny dla celu EU2020 w zakresie ograniczenia 

ubóstwa) osiągając w 2012 r. poziom 24,7%. W 2015 r. wskaźnik był równy 23,7%. Pomiędzy rokiem 

2009 a 2015, liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrosła o 4 miliony 

(Eurostat, 2018b). W ostatnim wspólnym sprawozdaniu Komisji i Rady na temat zatrudnienia 

uzupełnionym o komunikat Komisji na temat Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego (2017) podjęto 

ten temat i zauważono, że w związku z pozytywnym rozwojem wskaźników zatrudnienia w UE „ta 

tendencja wzrostowa nie jest odzwierciedlona w danych dot. ubóstwa”. Częściowo sytuację tę można 

wyjaśnić tym, że UE i państwa członkowskie potraktowały rozwój i miejsca pracy priorytetowo, 

dokonując ogromnych inwestycji w środki związane z rynkiem pracy podczas gdy celowi zmniejszenia 

ubóstwa nie poświęcono tyle samo uwagi w ramach licznych instrumentów zapewnionych przez 

Komisję państwom członkowskim, pomimo, że był to cel ambitny. Co więcej, pogłębiają się różnice 

pomiędzy państwami członkowskimi. 

Na trzy lata przed 2020 r. wydaje się, że cel związany z zatrudnieniem najprawdopodobniej zostanie 

osiągnięty, ale nie przełoży się to na znaczącą poprawę wskaźników AROPE wśród mieszkańców UE, 

w tym dzieci. Innymi słowy, strategie zatrudnienia nie są wystarczające, aby poradzić sobie z 

ubóstwem w UE. 

Krótko mówiąc, problemem jest brak równowagi pomiędzy poziomem zaangażowania w umocnienie 

rynku pracy a poziomem zaangażowania w walkę z ubóstwem w sposób strukturalny za pomocą 

zintegrowanego podejścia opartego na prawach, które zapewnia dostęp do dobrych prac, usług, 

ochrony socjalnej i zaangażowanie w polityki redystrybucji podatków/świadczeń. Strukturalne reformy 

rynku pracy zostały wsparte solidnymi umowami i funduszami na szczeblu UE i państw członkowskich, 
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podczas gdy cel związany ze zwalczeniem ubóstwa wyraźnie nie osiągnął takiego samego poziomu 

inwestycji. Jednakże, istnieją solidne argumenty za wspieraniem wyrównanych inwestycji, 

zaangażowania i rozwoju polityki, szczególnie jeśli chcemy zwalczyć długoterminowe bezrobocie, 

promować inwestycje społeczne i integrację społeczną oraz jeśli chcemy naprawdę przełamać cykl 

niekorzystnej sytuacji i ubóstwa. 

Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

Istnieje oczywiście dużo inicjatyw, które przyczyniają się do walki z ubóstwem na poziomie UE a pełną 

gamę tych inicjatyw można znaleźć w jednym z dokumentów informacyjnych UPP – Mapping of 

Policies. 

Koncentrując się na ubóstwie wśród dzieci, Zalecenie Komisji z 2013 roku –„Inwestowane w Dzieci, 

Przerwanie Cyklu Niekorzystnej Sytuacji” (zalecenie IC-BCD) – jest najnowszym instrumentem 

przyjętym w kontekście pakietu dotyczącego inwestycji społecznych (SIP). W dokumencie tym 

Komisja zaleca państwom członkowskim „organizację i wdrożenie polityk mających zwalczać ubóstwo 

wśród dzieci i wykluczenie społeczne oraz promocję dobrobytu dzieci za pomocą wielowymiarowych 

strategii” zgodnie z szeregiem wytycznych lub ramami programowymi. Do tych ram programowych 

należą: 

(1) Zestaw zasad horyzontalnych, które powinny regulować opracowanie polityki/reformy. 

(2) Trzy filary: Państwa członkowskie powinny działać przede wszystkim w celu zapewnienia 

dostępu do odpowiednich środków (na podstawie dochodów gospodarstw domowych), 

dostępu do przystępnych i dobrej jakości usług (działanie na rzecz zapewnienia dzieciom 

usług w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, zdrowia, mieszkalnictwa, 

wykształcenia, opieki) oraz praw dziecka do uczestnictwa (w rekreacyjnych aktywnościach 

kulturalno-sportowych oraz w podejmowaniu decyzji „które wpływają na ich życie”). 

(3) Lepsze zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie ustaleń. 

(4) Pełne wykorzystanie instrumentów unijnych, w tym istniejących możliwości finansowania. 

Spośród bieżących instrumentów unijnych należy wymienić alokację 20% EFS na integrację społeczną 

i walkę z ubóstwem, co bezpośrednio wiąże się z osiągnięciem celu Europy 2020 związanego z 

ubóstwem (ukierunkowanego na zmniejszenie liczby osób zmagających się z ubóstwem o co najmniej 

20 milionów do 2020 r.) Oznacza to wzrost o 8% względem poprzedniego okresu programowania 

Polityki Spójności. 

Które działanie jest potrzebne? 

Inwestowanie w dzieci ma sense w ramach podejścia opartego na prawach. 

Jako strony Konwencji ONZ o Prawach Dziecka, wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane 

promować, chronić, respektować oraz przestrzegać wszystkich praw dziecka; pomoże to zapobiec 

doświadczaniu przez dzieci ubóstwa i społecznego wykluczenia lub co najmniej złagodzić skutki. W 

związku z tym, należy zwalczać ubóstwo wśród dzieci uwzględniając prawa dziecka i przyjmując 

zintegrowane podejście. Jeśli Europa chce działać na rzecz redukcji ubóstwa na szeroką skalę 

(zgodnie z treścią najnowszego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego 

Filaru Praw Socjalnych), musi wzmocnić wspólną odpowiedzialność pomiędzy wszystkimi szczeblami 

władzy i zachęcić do stworzenia Gwarancji dla Dzieci, która bierze pod uwagę Europejski Filar Praw 

Socjalnych przyjęty w kwietniu 2017 r. (Zasada 11: Opieka nad dziećmi i wsparcie dla dzieci, w której 

podkreślono, ze dzieci mają prawo do ochrony przed ubóstwem). 
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Najprościej mówiąc: 

• UE i państwa członkowskie powinny zgodzić się na potraktowanie walki z ubóstwem jako 

sprawę priorytetową. Nie istnieje proste i szybkie rozwiązanie w zakresie ograniczen ia 

ubóstwa. Ograniczenie ubóstwa implikuje podjęcie długoterminowych inwestycji. 

• Państwa członkowskie muszą zrozumieć, że inwestowanie w dzieci we wczesnych latach są 

kluczową strategią zwalczania ubóstwa w ogóle i oferuje równe szanse wszystkich 

obywatelom UE. 

• Państwa członkowskie muszą przyjąć do wiadomości, że wszystkie szczeble władzy mają do 

odegrania własną rolę i powinny być należycie włączone w procesy strategiczne i 

reformatorskie związane ze zwalczaniem ubóstwa wśród dzieci (integracja wertykalna). 

• Państwa członkowskie powinny przyłożyć szczególną wagę wyzwaniom, przed którymi stoją 

ich obszary miejskie i władze lokalne: ich usługi i personel są na linii frontu walki z ubóstwem 

dotykającym gospodarstwa domowe. 

• Walka z ubóstwem wśród dzieci wymaga zaangażowania organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego. Zaangażowanie beneficjentów lub osób bezpośrednio dotkniętych ubóstwem 

jest równie ważne. 

Inwestowanie w dzieci jest działaniem inteligentnym. 

Jeśli inwestowanie w dorosłych i młodzież celem zwiększenia ich szans na rynku pracy jest działaniem 

inteligentnym, to inwestowanie w dzieci celem zniwelowania różnic przed ich wejściem na rynek pracy 

jest posunięciem jeszcze mądrzejszym. Mając powyższe na uwadze, państwa członkowskie 

zdecydowały się zwiększyć szanse osób przed ukończeniem 25 roku życia na wejście na rynek pracy 

– poprzez wzmocnienie strony podaży polityki zatrudnienia. Inwestowanie w dzieci i gwarantowanie 

ich praw ma sens jeśli chcemy wyeliminować nierówność, zwalczyć ubóstwo i przełamać cykl 

niekorzystnej sytuacji. 

Istnieją mocne dowody wskazujące na fakt, że zwrot z inwestycji jest większy, jeśli inwestuje się we 

wczesne lata życia. Innymi słowy, inwestowanie w dzieci przynosi lepsze rezultaty dla społeczeństwa i 

gospodarki w ogóle. 

Inwestowanie dzieci sprzyja włączeniu społecznemu. 

Celem Gwarancji dla dzieci jest zapewnienie równych szans wszystkim dzieciom, obniżenie wpływu 

czynników determinujących ubóstwo wśród dzieci – typ gospodarstwa domowego, poziom edukacji 

rodziców, ubóstwo finansowe, pochodzenie imigranckie i warunki życia. Jeśli chcemy ograniczyć 

ubóstwo, każdy ze szczebli władzy ma do odegrania rolę zgodną ze swoimi kompetencjami i 

zasobami. 

UE i państwa członkowskie muszą robić więcej w obliczu utrzymującego się poziomu ubóstwa w UE. 

Musimy się również skupić na prawach dzieci w walce z ubóstwem jeśli chcemy mieć długotrwały 

wpływ na ogólny wskaźnik zagrożenia. 

Europa musi zaoferować swoim przyszłym obywatelom równie silną pozycję w społeczeństwie, a ma 

to swój początek we wczesnych latach życia. 

W jaki sposób działanie powinno zostać wdrożone? 

Działanie wymaga podjęcia akcji w ramach szeregu poddziałań: 
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(1) Cel(e): realistyczne zadania są zdefiniowane, a wymierne cele są powiązane z tymi 

zadaniami. 

Pierwszym krokiem będzie zdefiniowanie ogólnego celu związanego ze wskaźnikiem AROPE wśród 

dzieci (określenie wartości bazowej i określenie ilościowe celu związanego z ograniczeniem). Jeśli 

Gwarancja dla Dzieci ma na celu poprawę warunków życia dzieci w dziedzinie edukacji, 

mieszkalnictwa, ECEC, zdrowia i żywienia, następnym krokiem będzie zdefiniowanie „flagowego celu” 

dla wszystkich tych dziedzin, na poziomie krajowym i niższym niż krajowy. 

Zalecenie IC-BCD proponuje ramy programowe monitorowania oparte na wskaźnikach. Grupa 32 

wskaźników może służyć za bazę do wyboru ostatecznego zestawu celów w zakresie wdrożenia 

Gwarancji dla Dzieci. 

(2) Zaangażowanie: państwa członkowskie zaangażowane w zagwarantowanie, że prawa 

dziecka są podstawą do działań w zakresie poprawy wskaźników ubóstwa w UE. 

Punktem wyjścia dla zaangażowania jest przyjęcie nowej, wiążącej regulacji w sprawie wdrożenia 

Gwarancji dla Dzieci, jak opisano wyżej. Dalszy etap związany z zagwarantowaniem praw dzieci 

polega na przejściu w kierunku wiążącej regulacji obejmującej wszystkie aspekty Zalecenia IC-BCD 

(zob. Działanie 5). 

(3) Budżet/fundusze: Zobowiązanie to jest wspierane odpowiednimi funduszami. 

UE musi zapewnić temu zobowiązaniu odpowiednie wsparcie finansowe. W ramach pierwszego etapu 

należy przeprowadzić ocenę sposobu wykorzystania funduszy UE w celu walki z ubóstwem wśród 

dzieci w Europie. Na dalszym etapie należy opracować wytyczne na kolejną rundę  programów 

finansowania UE, aby pomóc KE i instytucjom zarządzającym w utworzeniu bardziej sprzyjających 

ram dla lepszego i bardziej ukierunkowanego finansowania dla dzieci i rodzin, z przyjęciem 

zintegrowanego podejścia w następnym okresie programowania. Aby poprawić efektywność wydatków 

publicznych UE, państwa członkowskie są zobowiązane do zgłoszenia, jaką kwotę z różnych środków 

unijnych i krajowych przeznaczają na dzieci. W ramach Gwarancji dla Dzieci utworzone zostanie 

narzędzie z efektywnymi wskaźnikami procesu celem zidentyfikowania i monitorowania sposobu, w 

jaki państwa członkowskie wykorzystują środki unijne i pomagają ocenić skuteczność mechanizmów 

finansowania. Innym celem jest wsparcie określenia dzieci jako priorytetu w krajowym planowaniu 

budżetu, szczególnie w obszarze objętym Filarem 1 i 2 Zalecenia IC-BCD. 

Środki pośrednie i/lub pilotażowe również mogą być finansowane w ramach realokacji 

nieprzydzielonych budżetów EFS lub EFRR. Umożliwiłoby to krótkotrwałe działanie i ocenę 

najlepszych możliwych dróg w zakresie finansowego wsparcia Gwarancji dla Dzieci. Takie 

krótkotrwałe wsparcie finansowe powinno uwzględniać zalecenia Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego zawarte w sprawozdaniu na temat grupy zadaniowej ds. młodzieży (Europejski 

Trybunał Obrachunkowy, 2015). 

W celu dalszego promowania inwestycji na rzecz dzieci, kolejną dźwignią może być zachęcanie 

państw członkowskich do działania zgodnie ze swoimi zobowiązaniami w zakresie praw dzieci. Część 

prewencyjna obecnego rozporządzenia Paktu stabilności i wzrostu zapewnia kilka elementów 

zapewniających elastyczność, prowadzących do wyłączeń pewnych inwestycji/reform w 

tymczasowych odchyleniach od średnio-terminowych celów (Komisja Europejska, 2018). Zostało 

zasugerowane (np. przez Caritas Europa), aby zwiększyć elastyczność przy monitorowaniu wydatków 

stanowiących część krajowego budżetu poprzez wykluczenie pewnych form inwestycji społecznych 
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(jeśli nie na zawsze, przynajmniej na pewien czas), w szczególności inwestycji, które dotyczą dzieci. 

(4) Działanie: Krajowe plany walki z ubóstwem wśród dzieci powinny odzwierciedlać 

zaangażowanie państw członkowskich. 

Warunkiem wstępnym jest, aby państwa członkowskie musiały wykazać, że posiadają krajowy plan 

oparty na prawach dziecka lub strategię walki z ubóstwem wśród dzieci. Istotne jest, aby plany te 

wykazywały cechy własności na wszystkich szczeblach władzy i między sektorami wspomnianymi 

powyżej, w tym organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Plany te powinny wynikać ze ścisłej 

współpracy pomiędzy szczeblami władzy, w ramach której państwa członkowskie zapewniają wsparcie 

i utrzymują podejście partycypacyjne do przygotowania, rozwoju i realizacji planu krajowego. Krajowe 

plany mogą być uzupełniane przez plany lokalne dla tych miast, które charakteryzują się rosnącym 

ubóstwem wśród dzieci lub gdzie ubóstwo to już jest na bardzo wysokim poziomie, pod warunkiem, że 

są skoordynowane. 

UPP – jako podmiot wielopoziomowy składający się z przedstawicieli miast, regionów, państw 

członkowskich, Komicji i NGO – podkreśla ponownie znaczenie współpracy w celu osiągnięcia 

wspólnego celu. 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

Opracowanie Gwarancji dla Dzieci powinno być przekrojowym i wielopoziomowym procesem. 

Zarówno instytucjonalni, jak i nieinstytucjonalni interesariusze powinni być w nie zaangażowani. 

Lokalne (miejskie i wiejskie obszary), regionalne, krajowe i unijne szczeble ponoszą wspólną 

odpowiedzialność w zakresie świadczenia usług dzieciom i zapewniania przestrzegania ich 

fundamentalnych praw. Przede wszystkim są oni odpowiedzialni wobec dzieci w niekorzystnej sytuacji 

oraz za walkę z ubóstwem wśród dzieci, ponieważ posiadają kompetencje, które mogą znacząco się 

przyczynić w zwalczeniu tych problemów. 

Podejmowanie działań w tym obszarze praw społecznych wymaga zbieżności interesów, współpracy 

zapewniają komplementarność z innymi szczeblami władzy i administracji. Podobnie jak w przypadku 

innych regulacji związanych z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych, państwa członkowskie 

muszą zobowiązać się do przestrzegania zasady Partnerstwa w zakresie opracowywania strategii do 

walki z ubóstwem. Gwarancja dla Dzieci obejmuje szerokie spektrum działań w dziedzinach 

mieszkalnictwa, edukacji, opieki nad dziećmi i służby zdrowia. Wszystkie podmioty rządowe związane 

z tymi dziedzinami powinny być zaangażowane. 

W konsekwencji, zidentyfikowaliśmy państwa członkowskie i kilka DG Komisji jako odpowiedzialnych 

za te działanie. Ze względu na silne powiązania z funduszami unijnymi, sprawami społecznymi i 

miejskim wymiarem ubóstwa, DG EMPL i DG REGIO są najbardziej zaangażowane w rozwój 

Gwarancji dla Dzieci. DG JUST, DG EAC i DG SANTE mają do odegrania role, odpowiednio w 

zakresie: 

• Praw podstawowych (UNRC, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej), dyskryminacji 

• Edukacji (w tym ECEC) i szkoleń, młodzieży, sportu. 

• Zdrowia publicznego (społeczne uwarunkowania zdrowia, nierówności zdrowotne, 

promowanie zdrowia i dobrostanu dzieci). 
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Inne instytucje unijne, które mają być zaangażowane w proces obejmują Parlament Europejski, 

Komitet Regionów, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Ochrony Socjalnej oraz 

Agencję Praw Podstawowych. 

Wśród zaangażowanych stron powinni również być: społeczeństwo obywatelskie i organizacje 

pozarządowe, szczególnie te pracujące ze szczególnymi grupami (takimi jak dzieci, młodzież, 

Romowie). NGO mają wyjątkową możliwość przekazywania wiedzy i dokonania krytycznej oceny 

projektu, procesu, wdrożenia, monitorowania, dopasowywania i oceny Gwarancji dla Dzieci. Już 

zapewnili przeprowadzenie kluczowej analizy oraz poparcie w tym względzie i szerszym zakresie 

ograniczania ubóstwa, a także dostęp do publicznych usług dla grup zmagających się z niekorzystną 

sytuacją życiową. W przeciwieństwie do innych sektorów, NGO w sektorze społecznym znajdują się 

pod dużą presją, aby zapewnić swój wkład, jednakże nie zawsze mają wewnętrzne środki do 

przedstawienia swojego stanowiska, gdy terminy są napięte. Potrzeby te należy zaspokoić poprzez 

opracowanie planu konsultacji z dużym wyprzedzeniem. W kontekście rozwoju Gwarancji dla Dzieci, 

ważne jest aby przekazać wyraźnie plany związane z zaangażowaniem NGO. Tego typu strategia 

konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim powinna być spójna, terminowa i ukierunkowana na 

unikanie powielania względem tych kluczowych podmiotów zainteresowanych. 

Uwzględniając zakres Gwarancji dla Dzieci, zidentyfikowaliśmy kilka typów organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego i NGO, które powinny być zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie Gwarancji dla 

Dzieci: 

• Organizacje obrony praw i dobrostanu dzieci oraz promujące udział dzieci i ich rodzin. 

• Organizacje pracujące w dziedzinie ograniczenia ubóstwa i świadczenia usług socjalnych. 

• Organizacje reprezentujące interesy dużych, średnich i małych miast oraz obszary 

metropolitalne.  
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DZIAŁANIE 5 – POSTĘP WE WDRAŻANIU DYREKTYWY W SPRAWIE 

INWESTOWANIA W DZIECI W OPARCIU O ZALECENIE POD NAZWĄ: 

INWESTOWANIE W DZIECI: PRZEŁAMANIE CYKLU NIEKORZYSTNEJ 

SYTUACJI. 

W ramach uzupełnienia do Gwarancji dla Dzieci, które uznaje się za narzędzie do wdrożenia 

Zalecenia Komisji Europejskiej z lutego 2013 r. – „Inwestowanie w dzieci: przełamanie cyklu 

niekorzystnej sytuacji” –  Partnerstwo popiera pójście o krok dalej i wzmocnienie organu 

ustawodawczego na poziomie UE celem promocji skutecznej realizacji praw dzieci we wszystkich 

państwach członkowskich UE poprzez wdrożenie dyrektywy ukierunkowanej na przełamanie cyklu 

niekorzystnej sytuacji. 

Podmiot odpowiedzialny: Komisja Europejska, państwa członkowskie 

Termin: Nowe źródła prawne powinny być przyjęte do 2022 r. (działanie średnioterminowe) 

Jaki jest szczególny problem? 

Gwarancja dla Dzieci i inne działania opracowane w ramach priorytetu niniejszego Planu Działania 

związanego z ubóstwem wśród dzieci mogą być cennymi krokami podjętymi w odpowiednim kierunku, 

ale nie obejmą zakresu wszystkich filarów, aspektów i mechanizmów politycznych przytoczonych w 

Zaleceniu IC-BCD. Zatem zalecenie to jest kompleksowym, zintegrowanym, opartym na prawach 

dziecka zestawem środków politycznych, ale, jak już stwierdzono w Planie Działania w sprawie 

ubóstwa miejskiego, nie prowadzi do znaczących reform na szczeblu krajowym lub regionalnym i nie 

ma bezpośredniego wpływu na szczeblu miejskim/lokalnym. 

Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

Koncentrując się na ubóstwie wśród dzieci, Zalecenie Komisji z 2013 roku –„Inwestowane w Dzieci, 

Przerwanie Cyklu Niekorzystnej Sytuacji” (zalecenie IC-BCD) – jest najnowszym instrumentem 

przyjętym w kontekście pakietu dotyczącego inwestycji społecznych (SIP). W dokumencie tym 

Komisja zaleca państwom członkowskim „organizację i wdrożenie polityk mających zwalczać ubóstwo 

wśród dzieci i wykluczenie społeczne oraz promocję dobrobytu dzieci za pomocą wielowymiarowych 

strategii” zgodnie z szeregiem wytycznych lub ramami programowymi. Do tych ram programowych 

należą: 

(1) Zestaw zasad horyzontalnych, które powinny regulować opracowanie polityki/reformy. 

(2) Trzy filary. Państwa członkowskie powinny działać przede wszystkim w celu zapewnienia 

dostępu do odpowiednich środków (na podstawie dochodów gospodarstw domowych), 

dostępu do przystępnych i dobrej jakości usług (działanie na rzecz zapewnienia dzieciom 

usług w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, zdrowia, mieszkalnictwa, 

wykształcenia, opieki) oraz praw dziecka do uczestnictwa (w rekreacyjnych aktywnościach 

kulturalno-sportowych oraz w podejmowaniu decyzji „które wpływają na ich życie”). 

(3) Lepsze zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie ustaleń. 

(4) Pełne wykorzystanie instrumentów unijnych, w tym istniejących możliwości finansowania. 

Które działanie jest potrzebne? 

Partnerstwo proponuje podejście dwuetapowe. Pierwszy etap, europejski semestr, powinien 
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obejmować ścisły monitoring reform opartych na nowym wskaźniku związanym z inwestowaniem w 

dzieci. W drugim etapie, o średnim lub długim okresie, zalecenie powinno zostać rozwinięte i stać się 

podstawą dyrektywy w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. To rozporządzanie, jako 

kompleksowe prawodawstwo, spowoduje podjęcie zobowiązań przez państwa członkowskie 

związanych z prawami dziecka (CFR). 

W jaki sposób działanie powinno zostać wdrożone? 

Należy przyjąć podejście fazowe do Gwarancji dla Dzieci równoważne do pierwszego etapu 

(koncentracja na Filarze 2 i 3 Zalecenia). Dodatkowo, należy formalnie uznać zasady horyzontalne 

określone w Zaleceniu i skupienie uwagi na Filarze 1, w którym wskazano, że konieczne jest: 

• wsparcie udziału rodziców na rynku pracy i dostępu do dobrych miejsc pracy. 

• Zapewnienie adekwatnych standardów życia dzięki kombinacji świadczeń (w tym wytyczne w 

zakresie wdrażania programów płacy minimalnej w państwach członkowskich oraz innych 

programów wsparcia dochodów, w tym świadczenia na dzieci i rodziny). 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

Zob. Działanie 4.  
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 AGENDA MIEJSKA DLA UE 

 WORKING TOGETHER FOR BETTER CITIES 

 UBÓSTWO NA OBSZARACH MIEJSKICH 

 PARTNERSTWO NA RZECZ WALKI Z MIEJSKIM 
UBÓSTWEM  
WERSJA OSTATECZNA PLANU DZIAŁANIA 

2.3 Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich i dzielnic 

DZIAŁANIE 6 – POLITYKA SPÓJNOŚCI PO 2020 R.: USTANOWIENIE NOWEGO 

MIEJSKIEGO CELU TERYTORIALNEGO 

Obecny okres programowania Polityki Spójności opiera się na instrumentach finansowania i polityki, 

które nie są w pełni dostosowane do złożonego i specyficznego wyzwania, jakim jest walka z 

ubóstwem na obszarach miejskich. Z tego powodu działanie to przedstawia propozycję ustanowienia 

nowego miejskiego celu terytorialnego w Polityce Spójności 2020, specjalnie opracowanego i 

ukierunkowanego na stawienie czoła problemom UDAN i najbardziej podatnych na zagrożenia grup 

społecznych. 

Podmiot odpowiedzialny: Komisja Europejska, DG ds. polityki regionalnej i miejskiej odpowiedzialna 

za opracowanie Polityki Spójności, DG ds. zatrudnienia, spraw społecznych i społecznego włączenia 

Termin: 2019 r. 

Jaki jest szczególny problem? 

Polityka spójności na okres programowania 2014-2020 została ustrukturyzowana  (i jest wdrażana) w 

oparciu o 11 celów tematycznych wspierających wzrost (Komisja Europejska, 2015 r.). Każdy z 

funduszy strukturalnych obrała inne cele za priorytety (ERFF 1–4, Fundusz Spójności 4–7 i 11; EFS 

8–11, chociaż EFS może także wspierać cele 1–4). 

Fundusze zorientowane na wdrożenie strategii rewitalizacyjnych w ramach programowych Polityki 

Spójności, w szczególności ERFF i EFS, nie posiadają tej samej logiki interwencji, co utrudnia 

władzom lokalnym łączenie finansowania z obu źródeł w kontekście zintegrowanych inicjatyw, które 

wychodzą na przód skomplikowanym wyzwaniom związanym z zaniedbanymi osiedlami w sposób 

całościowy. 

To skutkuje segmentacją strategii dla obszarów miejskich oraz trudnościami w zarządzaniu 

zintegrowanymi strategiami, szczególnie kiedy ERFF i EFS muszą zostać połączone. Co więcej, brak 

określonego celu miejskiego ogranicza wpływ Funduszy Strukturalnych dla miast starających się 

zwalczyć ubóstwo miejskie w UE. 



 

 42  

Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

Podejścia i instrumentu z możliwością opracowania strategii rewitalizacji miejskiej w okresie 

programowania 2014-2020 Polityki Spójności nie koncentrują się w sposób szczególny na ubóstwie 

miejskim. W szczególności należy wdrożyć najbardziej określoną strategię, tzw. Zintegrowaną 

zrównoważoną strategię rozwoju miast, która jest finansowana przez co najmniej 5% EFRR (art. 7 

rozporządzenia w sprawie EFRR), w celu osiągnięcia niektórych z 11 celów tematycznych Polityki 

Spójności. Skutkiem powyższego są ograniczenia względem rozwiązywania istotnych i złożonych 

problemów związanych z ubóstwem miejskim. 

Potencjalna alokacja zasobów EFS (w związku z art. 12 rozporządzenia w sprawie EFS) w celu 

wsparcia lokalnych strategii rozwoju współfinansowanej przez EFRR nie może wypełnić tej luki, jako 

że ograniczenie w działaniach skierowanych na walkę z problemami UDAN w obecnym okresie 

zasadza się w podejściu w ramach którego trzeba tworzyć strategie miejskie. Ta odmienna logika 

interwencyjna doprowadziła do nieskoordynowanych strategii realizowanych przez władze miejskie i 

ograniczenia wpływu  funduszy na polityki i dla obywateli. 

W tym kontekście kwestia miejska musi zostać uwidoczniona pośród priorytetów Polityki Spójności, 

aby można było podjąć działania w zakresie ubóstwa miejskiego poprzez zastosowanie rozsądnych i 

szczegółowych strategii. 

Które działanie jest potrzebne? 

Działanie to obejmuje ustanowienie nowego miejskiego celu terytorialnego w ramach Polityki spójności 

po 2020 r. Zajmie się ono zrównoważonym i zintegrowanym rozwojem miejskim poprzez zdefiniowanie 

prostych ram regulacyjnych, które mogą odsunąć na bok podejście strukturalne i zastąpić je 

świadomością dotyczącą zaniedbania miejskiego opartą na terytorium i obszarach, z naciskiem na 

walkę z ubóstwem na obszarach miejskich. W konsekwencji wesprze ono zintegrowane strategie 

miejskie omijające segmentację ERFF i EFS i umożliwiające połączenie środków finansowych dla 

celów rewitalizacji zaniedbanych obszarów miejskich. 

Uwzględni ono fakt, że nowy, proponowany instrument został uruchomiony w kontekście tego celu 

terytorialnego jako Pakt Lokalny (zob. Działanie 7). Powinien on być prosty do wdrożenia przez władze 

krajowe, regiony i władze miejskie. Władze powinny także umożliwić aktywny udział obywateli i 

lokalnej społeczności, aby zyskać na wiarygodności, zdobyć własność i pozwolić na powstanie 

efektywnych inicjatyw oddolnych. 

Nowy cel terytorialny określi rewitalizację obszarów miejskich dotkniętych ubóstwem miejskim jako 

priorytet w następnym okresie programowania Polityki Spójności (po 2020 r.). Jego celem będzie 

również uwidocznienie tej istotnej kwestii na poziomie UE. 

Nowy miejski cel terytorialny powinien obejmować wzrost w minimalnym krajowym przydziale środków 

ERFF (obecnie 5%) i wprowadzać minimalny przydział EFS dla celów zrównoważonego rozwoju 

miejskiego w ścisłej korelacji, w której Działanie 1 niniejszego Planu Działania (Grant blokowy) zostało 

zaproponowane. 

W jaki sposób działanie powinno zostać wdrożone? 

Nowy miejski cel terytorialny powinien zostać zaproponowany przez UE jako szczególny cel w 

kolejnych „Wspólnych Ramach Strategicznych” oraz powinien zostać uwzględniony w nadchodzącym 
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pakiecie legislacyjnym Funduszy Strukturalnych (co najmniej w funduszach kapitału ludzkiego i 

funduszach inwestycji materialnych – obecnie EFS i EFRR, w razie konieczności, EARDF). Powinien 

być on wspierany w szczególności przez Dyrekcję Generalną ds. polityki regionalnej i miejskiej oraz 

Dyrekcję Generalną ds. zatrudnienia, spraw społecznych i społecznego włączenia. Władze miejskie 

muszą zostać zaangażowane w proces wspólnej analizy i diagnozy związanej z ubóstwem na 

obszarach miejskich, ze wsparciem odpowiednich władz regionalnych i krajowych. W ostatecznej 

definicji miejskiego celu terytorialnego należy uwzględnić wnioski i potrzeby władz miejskich. 

Nowy miejski cel terytorialny i Pakt Lokalny (Działanie 7) zostanie przetestowane za pomocą działania 

pilotażowego URBACT. Działanie to powinno być opracowane i wdrożone w pełnej koordynacji z 

Działaniem 1 i 7 niniejszego Planu Działania. 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

• Komisja Europejska (DG REGIO oraz DG EMPL) 

• Parlament Europejski 

• Komitet Regionów 

• Państwa Członkowskie 

• Regiony 

• Miasta 

• Partnerstwo na rzecz walki z miejskim ubóstwem 

Jakie ramy czasowe przewiduje się dla tego działania? 

Opracowywanie tego instrumentu powinno rozpocząć się możliwie jak najszybciej, z wykorzystaniem 

najnowszych wyników Działania pilotażowego URBACT. Projekt należy zawrzeć w pakiecie 

regulacyjnym w 2018 r.  
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DZIAŁANIE 7 – POLITYKA SPÓJNOŚCI PO 2020 R.: PAKT LOKALNY DLA 

REWITALIZACJI ZANIEDBANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH I DZIELNIC (UDAN) 

Działanie przedstawia propozycję Paktu Lokalnego jako wielofunduszowego instrumentu 

zorientowanego na przypisanie władzom miejskim wiodącej roli w opracowaniu strategii miejskiej 

rewitalizacji UDAN w ramach Polityki Spójności po 2020 r. Działanie to, bazujące na podejściu 

wielopoziomowym, podejmuje mieszaną wizję opierającą się na miejscu i ludziach, co umożliwia 

uzyskanie elastyczności niezbędnej do podjęcia działań w zakresie różnych wymiarów ubóstwa 

miejskiego poprzez zintegrowane strategie. 

Podmioty odpowiedzialne: Komisja Europejska, DG REGIO odpowiedzialna za opracowanie Polityki 

Spójności oraz DG EMPL 

Termin: Realizacja propozycji dla pakietu uregulowań Polityki Spójności na okres po 2020: koniec 

2017 r./pierwszy kwartał 2018; Przyjęcie pakietu uregulowań Polityki Spójności po 2020 r.: koniec 

2019 r. 

Jaki jest szczególny problem? 

Zbieg społeczno-przestrzennych konsekwencji ubóstwa koncentruje ubóstwo na zaniedbanych 

osiedlach. Aby odpowiedzieć na to wyzwanie, niezbędne jest walczenie z ubóstwem na obszarach 

miejskich za pomocą podejścia opartego na miejscu, które bierze również pod uwagę wszystkich 

mieszkańców i ich potrzeby (podejście oparte na osobach). Walka z ubóstwem miejskim powinna 

zostać sformalizowana na podstawie zintegrowanych interwencji opartych na miejscu w kontekście 

unijnej polityki zmniejszenia ubóstwa, która przyjmuje ukierunkowane i zintegrowane podejście w 

stosunku do najbardziej zaniedbanych osiedli. Jednak w związku z obecną Polityką jedności (2020) 

władze miejskie stają twarzą w twarz z kilkoma przeszkodami utrudniającymi opracowanie 

odpowiednich podejść do walki z ubóstwem na obszarach miejskich. 

Po pierwsze, władze miejskie nie są należycie elastyczne w zwalczaniu skomplikowanych przyczyn 

ubóstwa na obszarach miejskich za pomocą zintegrowanych programów miejskiej rewitalizacji. 

Zintegrowane, zrównoważone strategie rozwoju miast są zarządzane centralnie, na szczeblu 

krajowych programów operacyjnych współfinansowanych przez ERFF. Terytorialny wpływ działań 

wdrożonych na zaniedbanych obszarach nie został uwzględniony odpowiednim stopniu. 

Po drugie, władze miejskie nie zawsze stosują podejście oparte na miejscu w swoich strategiach 

miejskiej rewitalizacji. Na mocy rozporządzenia dotyczącego EFRR władze miejskie mogą wdrażać 

Zintegrowane Interwencje Terytorialne (ITI), ale instrument ten okazała się jedynie częściowo 

skuteczny w organizacji i wdrożeniu  podejść wielofunduszowych i obszarowych w tym samym czasie. 

Po trzecie, fundusze unijne są rozproszone, podczas gdy większa koncentracja przestrzenna i 

natężenie byłyby bardziej efektywne w zwalczaniu ubóstwa na obszarach miejskich na zaniedbanych 

osiedlach. 

Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

W okresie programowania 2014–2020 Polityki Spójności rozwinięto miejski aspekt polityki unijnej 

poprzez dwa główne instrumenty: Zintegrowane Zrównoważone Strategie Rozwoju Miast 

(finansowane przez co najmniej 5% EFRR przydzielonych na szczeblu krajowym) oraz ITI. ITI 
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zaproponowano jako nowy tryb realizacji do zebrania funduszy z kilku osi priorytetowych jednego lub 

więcej programów operacyjnych wielowymiarowych i przekrojowych interwencji. Daje możliwość 

połączenia funduszy związanych z różnymi celami tematycznymi, w tym połączenia funduszy z osi 

priorytetowych i programów operacyjnych wspieranych przez EFSI. Zaproponowano Zintegrowane 

Zrównoważone Strategie Rozwoju Miast, aby stawić czoło gospodarczym, środowiskowym, 

społecznym wyzywaniom oraz zmianie klimatu, z jakimi zmagają się obszary miejskie. Należy skupić 

zasoby w sposób zintegrowany, aby obrać na cel obszary zmagające się z określonymi problemami 

miejskimi i jednocześnie należy zintegrować projekty finansowane przez EFRR na obszarach 

miejskich w szersze cele programów operacyjnych państw członkowskich. 

Określenie i formalizacja tych instrumentów nie skupia się na miejskim działaniu UE w zaniedbanych 

dzielnicach i ubóstwie miejskim, jako że ten problem nie został wyraźnie wymieniony, a opisane 

instrumenty są zorientowane na problem (związany z priorytetami inwestycyjnymi Polityki Spójności 

2014–2020), a nie na miejsce i ludzi. 

Które działanie jest potrzebne? 

Instrumenty wpisane w miejski wymiar Polityki Spójności po 2020 r. powinny obejmować wyraźne 

odniesienie do zwalczania ubóstwa w UDAN. Polityka ta powinna być włączona do nowego miejskiego 

celu terytorialnego Polityki Spójności dla okresu po 2020 r. proponowanego przez UPP (zob. Działanie 

6: „Polityka Spójności po 2020 r.: ustanowienie nowego miejskiego celu terytorialnego”). Wszystko to 

powinno zapewnić większą widoczność problemów UDAN i skoncentrować nowe instrumenty miejskie 

na redukcji ekonomicznych i społecznych różnic w obrębie władz miejskich, wzmacniają spójność 

społeczną i integrację społeczną w UE. 

Aby zwalczać ubóstwo w UDAN w ramach nowego miejskiego celu terytorialnego Polityki Spójności , 

UPP proponuje stworzenie lokalnych paktów na rzecz rewitalizacji UDAN w wielopoziomowej, 

strategicznej i wieloletniej perspektywie na lata po 2020 r. 

Pakt lokalny zapewni władzom lokalnym wiodącą rolę w opracowaniu strategii rozwiązania problemu 

ubóstwa w kontekście finansowania UE z innymi stronami zainteresowanymi (władze publiczne na 

różnych szczeblach, mieszkańcy i trzeci sektor). W ramach Paktu Lokalnego władze miejskie mogą 

prowadzić dyskusję na temat tego, na których zaniedbanych obszarach miejskich i dzielnicach 

powinny koncentrować się fundusze europejskie. Identyfikacja tych obszarów miejskich powinna być 

przeprowadzana przynajmniej przez władze krajowe (państwa członkowskie) we współpracy z 

władzami lokalnymi, w oparciu o ich diagnozy, strategie oraz główne potrzeby i priorytety. 

Zaproponowany pakt lokalny posiadałby następujące cechy: 

• Mieszane odejście oparte na miejscu i ludziach: Unowocześnienie zaniedbanych 

obszarów miejskich powinno zostać przeprowadzone ze zrozumieniem potrzeb i trudności 

ludzi żyjących na obszarach zaniedbanych oraz z wykorzystaniem analizy przyczyn takiego 

stanu rzeczy. Pakt lokalny mógłby umożliwić powstanie odpowiednich strategii (wliczając w to 

odpowiednie usługi dobrej jakości) na podstawie zintegrowania podejścia opartego na 

miejscu i podejścia opartego na osobach. 

• Charakter wielofunduszowy: Pakt lokalny łączyłby środki z różnych funduszy unijnych 

(zazwyczaj EFS i EFRR), aby osiągnąć efekt dźwigni przy rewitalizacji zaniedbanych 

obszarów miejskich. 

• Elastyczność: Pakt lokalny pozwoliłby na wprowadzenie poprawek w zakresie lokalnych 
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potrzeb i ewolucji zmieniających się wyzwań. Umożliwiłby również połączenie strategii 

sektorowych. 

• Charakter wielopoziomowy: Pakty lokalne dotyczą zarówno wyzwań miejskich 

całościowych, jak i konkretnych wyzwań UDAN. Obejmują one kilka szczebli władzy (lokalna, 

regionalna, krajowa) i różne typy podmiotów zainteresowanych, w tym organizacje non-profit i 

organizacje lokalne, a także zaangażowanie osób bezpośrednio dotkniętych ubóstwem 

miejskim. Pakty lokalne powinny dawać możliwość uczestnictwa za pomocą Lokalnych 

Komitetów Użytkowników i Mieszkańców (LCUI). 

Pakt lokalny dąży do umożliwienia zapoczątkowania zintegrowanych interwencji dotyczących miejskiej 

rewitalizacji, w tym czterech następujących wymiarów zwalczania ubóstwa na obszarach miejskich: 

(1) Rewitalizacja miejska/środowisko życia. Strategie te są ukierunkowane na włączenie 

zaniedbanych dzielnic w dynamikę miejskiej aglomeracji, której część stanowią, poprzez 

zwiększenie atrakcyjności tego obszaru jako miejsca do zamieszkania, poprawy jakości usług 

oraz jakości standardów życia i różnorodności społecznej. Do istotnych aspektów tego 

wymiaru należą: środowisko życia, przestrzeń publiczna, mieszkalnictwo, transport, sprzęt, 

obiekty, usługi i rozwój gospodarczy. 

(2) Spójność społeczna. Aspekt ten skupia się na grupach społecznych podatnych na 

zagrożenia (osoby szukające pracy – szczególnie młodzi ludzie, rodzice samotnie 

wychowujący dzieci – przede wszystkim samotne matki, migranci, ludzie starsi, itp.), walce z 

ubóstwem wśród dzieci oraz integracją ludzie bezdomnych i społeczności 

zmarginalizowanych. Obejmuje ona: wykształcenie, zatrudnienie, zdrowie, integrację oraz 

dostęp do zawodów i umiejętności. 

(3) Rozwój gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. Aspekt ten odnosi się do 

działań wspierających potencjał gospodarczy UDAN. Jego celem jest sprzyjanie 

ustanowieniu działań gospodarczych i tworzenia przedsiębiorstw w UDAN, poprawa integracji 

z lokalną i wewnętrzną dynamiką oraz wsparcie przejścia na formalne struktury działalności. 

(4) Środowisko/energia. Aspekt ten ukierunkowany jest na podejmowanie wyzwań takich jak 

efektywność energetyczna w programach mieszkaniowych oraz programach miejskiej 

rewitalizacji, dostosowanie do zmiany klimatu oraz prężność miejska. 

Wyznaczanie UDAN powinno być przeprowadzane przynajmniej przez władze krajowe (państwa 

członkowskie) we współpracy z władzami lokalnymi, w oparciu o ich diagnozy i strategie. 

Pakt Lokalny i Nowy miejski cel terytorialny (Działanie 6) zostaną przetestowane za pomocą działania 

pilotażowego URBACT. Metoda URBACT może być stosowana w kształtowaniu, testowaniu takiej 

struktury partnerstwa i w tworzeniu wytycznych na najbliższy okres programowania. 

Jak wdrożyć takie działanie? 

Pakt Lokalny zostanie opracowany w formie finansowanych ze środków unijnych, wielopoziomowych 

ram zarządzania w zakresie rewitalizacji UDAN, w obejmujące krajowe, regionalne i lokalne władze, 

lokalne podmioty zainteresowane, sektor prywatny, NGO, obywatele (szczególnie osoby 

doświadczające ubóstwa i wykluczenia społecznego) oraz społeczeństwo obywatelskie – wszyscy 

zaangażowani w pakt na okres kilku lat. Taki instrument powinien umożliwić wdrożenie 

wielofunduszowego podejścia do rewitalizacji miejskiej pozwalającego na skoncentrowanie zasobów i 

intensywności działań podejmowanych w jego ramach. Zostanie on ukierunkowany na 

zagwarantowanie podjęcia działań w czterech wymienionych wymiarach (zob. wyżej), sprzyjanie 
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ukierunkowanym inwestycjom na poziomie europejskim w celu poprawy środowiska i życia 

codziennego wszystkich obywateli w UDAN, w tym społeczności zmarginalizowanych (społeczność 

romska, bezdomność), szczególnie skupiając się na ubóstwie wśród dzieci. 

Pakt lokalny będzie odpowiednim instrumentem do realizacji Miejskiego Celu terytorialnego na tym 

gruncie. Paktem Lokalnym zarządzać będą władze lokalne, finansowane w razie potrzeby przez Grant 

Blokowy (zob. Działanie 1), w oparciu o proste zasady i z ukierunkowaniem na wyniki, w celu 

wdrożenia ukierunkowanej interwencji w UDAN w zakresie redukcji społeczno-ekonomicznych różnic 

na poziomie miasta. 

Pakt lokalny (Działanie Pilotażowe) może być testowany za pomocą metody URBACT. Metoda 

URBACT może być stosowana do kształtowania i testowania takiej struktury partnerstwa. Członkowie 

dobrowolnie działający w UPP może utworzyć Lokalną Grupę Działania (LAG) i opracować Lokalny 

Plan Działania (LAP) ze wsparciem URBACT. Obecnie URBACT finansuje jedną sieć w zakresie 

zaniedbanych obszarów miejskich: URBinclusion. Obejmuje ona partnerów z Francji, Hiszpanii, Grecji 

i Wielkiej Brytanii (między innymi) badających wyzwania związane z wdrożeniem istniejących 

zintegrowanych planów działania. Może istnieć możliwość zbadania sposobu rozszerzyć szkolenie 

budowania potencjału zapewnione partnerom miejskim w ramach tej sieci poprzez kraje uczestniczące 

w UPP. Francuskie doświadczenie Contrat de Ville, oraz niemieckie doświadczenie zdobyte w ramach 

„Soziale Stadt” (Miasto Społeczne) oraz międzywydziałowa strategia mogą również stanowić 

doświadczenie przewodnie w testach przeprowadzanych w ramach pilotażu. 

Działanie to powinno być opracowane i wdrożone w pełnej koordynacji z Działaniem 1 i 7 niniejszego 

Planu Działania. 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

W zakresie wpływania na działanie: 

• Komisja Europejska, DG REGIO odpowiedzialna za opracowanie Polityki Spójności, 

przygotowując pakiet regulacyjny EFRR oraz koordynując EFS, oraz jednostki DG EMPL 

odpowiedzialne za przygotowanie wersji roboczej regulacji w sprawie EFS 

• Parlament Europejski: i) intergrupa ds. miast; ii) Komisja REGI; iii) Komisja EMPL 

• Rada Europejska (Państwa Członkowskie), Rada Ministrów i ich formacje (np. EMCO, SPC, 

itp.) 

• Europejski Bank Inwestycyjny w uzupełnieniu do instrumentów Polityki Spójności (EFIS: 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych,  EFI: Europejski Fundusz 

Inwestycyjny) 

• EUROCITIES, aby zapewnić udział miast w Pakcie Lokalnym poprzez sesje szkoleniowe, 

budowę potencjału i dzielenie się dobrymi praktykami 

• Rada Gmin i Regionów Europy  

W zakresie wdrażania (działań i działań pilotażowych): 

• URBACT, miasta URBACT (Sekretariat i Komitet Monitorujący) i miasta z UPP 

Jakie ramy czasowe przewiduje się dla tego działania? 

1. kwartał 2018 r.: wpływ na opracowanie pakietu regulacyjnego w zakresie Polityki Spójności po 2020 

r. Rozpoczęcie Działania Pilotażowego URBACT. 

2. kwartał 2018 r.: wpływ na opracowanie pakietu negocjacyjnego w zakresie Polityki Spójności po 
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2020 r.  
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2.4 Bezdomność 

DZIAŁANIE 8 – ZWALCZANIE BEZDOMNOŚCI DO 2030 R. ZA POMOCĄ 

REFORMY STRATEGII WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO NA SZCZEBLU 

KRAJOWYM 

UE i państwa członkowskie uzgadniają podjęcie celu zwalczenia bezdomności w UE do roku 2030. 

Uzgodniono je zgodnie z SDG ONZ. SDG1 zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie i UE do 

wyeliminowania ubóstwa, w tym skrajnego ubóstwa i bezdomności, do roku 2030. 

Podmiot odpowiedzialny: Komisja Europejska potrzebuje ponownie potwierdzić swoje 

zaangażowanie w zwalczenie bezdomności. Państwa członkowskie muszą opracować strategie 

włączenia społecznego, które obejmują działania ukierunkowane na ludzi bezdomnych. 

Termin: Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny ponownie potwierdzić ten cel w ramach 

Agendy 2030. 

Jaki jest szczególny problem? 

W UE wzrasta liczba bezdomnych (Fundacja Abbe Pierre & FEANTSA, 2017 r.). Brak celu UE w 

zakresie zwalczenia bezdomności. Podmioty kształtujące politykę na szczeblu krajowym nie są 

zachęcane do zajęcia się tym problemem. W 2010 r. pod przewodnictwem Belgii, Europejska 

Konferencja Zgodności w sprawie bezdomności doprowadziła do wyznaczenia kompleksowego 

zestawu zasad i zaleceń mających na celu efektywne położenie kresu bezdomności (Europejska 

Konferencja Zgodności na temat Bezdomności, 2010 r.). W następstwie konferencji wiele organów 

unijnych (Parlament Europejski, Komitet Regionów, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO)) poparły jej 

uzgodnienia. Konferencja ta do dzisiaj stanowi punkt odniesienia na drodze zwalczania bezdomności, 

szczególnie z powodu uznania efektywności polityki opartej na mieszkalnictwie. Te podejścia 

związane z politykami określają dostarczenie i/lub utrzymanie stabilnego zakwaterowania z 

zapewnieniem ciągłości najmu jako wstępny krok w zwalczaniu bezdomności lub jej zapobieganiu. Co 

więcej, jak wspomniano w Działaniu 3, wskaźniki pomiaru ubóstwa w UE wykluczają bezdomność, co 

skutkuje brakiem wiedzy potrzebnej do wspierania ukierunkowanych i skutecznych strategii. 

Z doświadczenia wiemy, że aktywne zarządzanie europejskimi, krajowymi i lokalnymi podmiotami 

kształtującymi politykę zwalczania bezdomności w UE musi być i) wsparte konkretnym celem mającym 

wyznaczony zarówno termin, jak i poziom zmniejszenia bezrobocia, jaki ma zostać osiągnięty i ii) 

promowane przez podział funduszy unijnych. Strategie włączenia społecznego muszą obejmować 

bezdomne osoby, aby uzyskać dostęp do funduszy unijnych. Należy je połączyć z solidnymi 

strategiami mieszkaniowymi specjalnie opracowanymi w celu zwalczania bezdomności. 

Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

Chociaż UE obrała cel zwalczania ubóstwa na 2020 r., wyklucza to bezdomność. Obecnie Komisja 

Europejska nie jest gotowa do osiągnięcia celu związanego z wyciągnięciem 20 milionów osób z 

ubóstwa (Darvas, 2017 r.). Europejski Filar Praw Socjalnych, ogłoszony 17 listopada 2017 r., uznaje 

prawo do „mieszkania i wsparcia dla bezdomnych” zgodnie z art. 19 (Komisja Europejska, 2017b). 

Poza szczeblem europejskim każde państwo członkowskie i UE jako całość są zaangażowane w 
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SDG1 ONZ na rzecz zwalczenia ubóstwa we wszystkich postaciach do 2030 roku, co pośrednio 

oznacza zobowiązanie do położenia kresu bezdomności, skrajnej postaci ubóstwa, w UE. 

Podczas gdy ustanowienie celu unijnego związanego z zwalczeniem bezdomności nie jest niczym 

nowym, jego potwierdzenie jest ważnym narzędziem dla podmiotów kształtujących politykę na 

wszystkich szczeblach w celu zapewnienia, że problem bezdomności jest najwyższym priorytetem. 

Jakie działania są potrzebne? 

Aby zmotywować właściwe podmioty zainteresowane do rozwiązania problemu bezdomności na 

szczeblu unijnym, potrzebny jest cel. Brak konkretnych celów w ramach strategii „Europa 2020”, w 

okresie, kiedy bezdomność znacząco wzrosła w UE, informuje nas, że brak celów szczególnie 

ukierunkowanych na bezdomność, polityk i strategii przeszkodzi w redukcji problemu. Potwierdzenie 

celu zwalczenia bezdomności w UE dalej zachęci podmioty kształtujące politykę na szczeblach 

europejskim, krajowym i lokalnym do podejmowania działań proponowanych przez grupę roboczą ds. 

bezdomności. 

Pojęcie „bezdomność” może być przedmiotem spornym. Pojęcie bezdomności jest jasno zdefiniowane 

i uzgodnione w typologii ETHOS na temat bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego (FEANTSA 

2005). Typologia ta powinna być punktem odniesienia dla wszystkich działań prowadzonych w 

zakresie zwalczania bezdomności, należących do czterech kategorii: braku dachu nad głową, braku 

miejsca zamieszkania, niebezpiecznego miejsca zamieszkania i nieodpowiedniego miejsca 

zamieszkania. Przy potwierdzaniu celu musimy jasno stwierdzić, co oznacza wyrażenie „zwalczenie 

bezdomności”. Proponuje się, żeby oznaczało to, iż: i) nikt nie powinien spać pod gołym niebem, ii) 

nikt nie powinien mieszkać w lokalu zastępczym dłużej niż trwa sytuacja wyjątkowa, iii) nikt nie 

powinien mieszkać w przejściowym lokalu dłużej niż jest to potrzebne do „wyjścia na prostą”, iv) nikt 

nie będzie opuszczać instytucji bez opcji mieszkaniowych v) młodzi ludzie nie będą stawać się 

bezdomnymi w związku z rozpoczęciem życia na własną rękę. Zwalczenie bezdomności wymaga 

inwestowania w strategie prewencyjne celem zatrzymania ostatnio zaobserwowanego wzrostu 

wskaźnika bezdomności, jako uzupełnienie inwestycji w zakresie rozwiązań opartych na 

mieszkalnictwie, które umożliwiają przejście z etapu zarządzania długotrwałą i chroniczną 

bezdomnością do etapu zwalczenia bezdomności. Może to pomóc przełamać epizodyczne 

doświadczenia bezdomności, przy czym w przypadku doświadczenia w przeszłości bezdomności, jako 

dziecko lub młody dorosły, jest się bardzie narażonym na ponowne doświadczenie bezdomności w 

dalszym życiu. 

Na szczeblu krajowym, państwa członkowskie, które wnioskują o europejskie fundusze strukturalne, 

muszą zostać poproszone o opracowanie krajowych strategii włączenia społecznego posiadających 

konkretny cel włączenia osób bezdomnych. Działanie to zachęci państwa członkowskie do rozważenia 

delikatnej sytuacji tych osób. Włączenie osób bezdomnych w takie strategie umożliwi podmiotom 

kształtującym politykę na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym wnioskowanie o większe środki, 

aby móc zainwestować w rozwiązania oparte na sprawdzonym danych (zob. Działanie 1 i 7) i dążyć 

do korzystania ze zharmonizowanego zbierania danych (zob. Działanie 3). Poniżej podane są 

przykłady działań, które można włączyć w krajowe strategie i wdrożyć na szczeblu regionalnym i 

lokalnym: 

• Działania oparte na mieszkalnictwie („Najpierw Mieszkanie”). 

• Efektywniejsze wykorzystanie gruntów w celu umożliwienia budowy przystępnych mieszkań 
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na wynajem na rozwijających się obszarach. Mieszkania te powinny być budowane na 

różnorodnych i pełnych życia obszarach, aby zapobiec powstawaniu gett. 

• Wdrożenie odpowiednich alternatyw na osób zmagających się z bezdomnością  przy 

opracowaniu systemu zakwaterowania awaryjnego i długotrwałego. W odniesieniu do tego 

pierwszego, każdej osobie pojawiającej się w centrum zakwaterowania awaryjnego powinno 

się zaoferować długotrwałe rozwiązanie przystosowane do ich potrzeb mieszkaniowych. 

• Ograniczenie długości pobytu w zakwaterowaniu awaryjnym; W publikacji „Ending 

Homelessness: A Handbook for Policy Makers” zalecono ograniczenie pobytu do okresu nie 

dłuższego, niż jest to konieczne, aby poprawić swoją sytuację lub do momentu, w którym 

sytuacja awaryjna ustępuje. 

• Ograniczenie eksmisji (wyeliminowanie eksmisji dzieci). 

• Usprawnienie wejścia na główny rynek mieszkaniowy dla ludzi podejmujących inwestycję 

mieszkaniową, zapewnienie mieszkania treningowego lub innej formy tymczasowego 

zakwaterowania zapewnionego przez opiekę socjalną. 

• Dostęp do specjalistycznego, długotrwale wspieranego lub nadzorowanego zakwaterowania 

z przeszkolonym personelem dla ludzi bezdomnych z pilnymi potrzebami i złożonymi 

problemami. Należy ukierunkować te działania na pomoc tym osobom w przezwyciężaniu 

trudności w trakcie przejścia z kontekstu tymczasowego. 

Państwa członkowskie powinny być zachęcane do opracowywania i wdrażania zintegrowanej strategii 

zwalczania bezdomności. W tym celu można oprzeć się na dokumencie „Ending Homelessness: A 

Handbook for Policy Makers”, który przedstawia zarys podejść do zwalczenia tego problemu. Jest to 

zestaw narzędzi opracowany przez Europejską Federację Krajowych Organizacji Pracujących z 

Ludźmi Bezdomnymi (FEANTSA). Zestaw ten został już przetłumaczony na sześć europejskich 

języków, z ulotkową wersją przewodnika dostępną w dziewięciu krajach9. Krajowe strategie pomogą 

władzom lokalnym i podmiotom regionalnym w zwalczaniu bezdomności. Przyczyny bezdomności 

mogą często wynikać z polityk na szczeblu krajowym, ale rozwiązania często powstają na szczeblu 

lokalnym. 

W jaki sposób to działanie powinno zostać wdrożone? 

Grupa robocza ds. bezdomności: Grupa robocza ds. bezdomności podaje propozycję celu w 

zakresie zwalczenia bezdomności w UE do roku 2030. Cel ten będzie zgodny z istniejącymi 

międzynarodowymi zobowiązaniami. Cel w zakresie zwalczenia bezdomności będzie wspierany 

działaniami, w tym wykorzystaniem strategii włączenia społecznego do uzyskania funduszy UE oraz 

wykorzystania zintegrowanych strategii zwalczenia bezdomności. Poprowadzi to podmioty kształtujące 

politykę do wdrożenia. 

Partnerstwo na rzecz walki z miejskim ubóstwem: Partnerstwo wspiera cel i termin zaproponowany 

przez Grupę Roboczą. W konsekwencji, zostaną one włączone w Plan Działania UPP dla Agendy 

Miejskiej do Rady Europejskiej, wraz z kompleksową dokumentacją jako wsparcie podmiotów 

kształtujących politykę. 

FEANTSA: FEANTSA wykorzysta swoją sieć w Europejskiej Komisji, Komitecie ds. Regionów i 

Parlamencie Europejskim, aby zachęcić do formalnego uznania celu ONZ w zakresie zwalczania 

                                                           

9Zestaw narzędzi FEANTSA jest dostępny pod adresem: http://www.feantsa.org/en/toolkit/2010/10/12/toolkit-
ending-homelessness-a-handbook-for-policy-makers  

http://www.feantsa.org/en/toolkit/2010/10/12/toolkit-ending-homelessness-a-handbook-for-policy-makers
http://www.feantsa.org/en/toolkit/2010/10/12/toolkit-ending-homelessness-a-handbook-for-policy-makers
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bezdomności. Sieć ta zostanie wykorzystana również w celu połączenia Agendy Miejskiej ze zmianami 

w unijnym prawodawstwie w zakresie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Na podstawie 

dostępnych zasobów FEANTSA będzie współpracować z UPP w zakresie rozwoju dokumentacji 

pomocniczej dla podmiotów kształtujących politykę. 

Potencjalne zagrożenia: Chociaż Rada Europejska może odrzucić formalne uznanie celu w zakresie 

zwalczenia bezdomności, ryzyko to powinno zostać złagodzone poprzez zwrócenie uwagi na fakt, że 

krajowe władze już zgodziły się podjąć tego zobowiązania w ramach SDG ONZ. 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

Członkowie UPP i Komisja Europejska (DG REGIO oraz DG EMPL) 

Jakie ramy czasowe przewiduje się dla tego działania? 

Projekt ogólnego Planu Działania w zakresie bezdomności został sporządzony w zakresie 

umożliwienia miastom i władzom krajowym na wywarcie rzeczywistego wpływu w obrębie własnego 

kontekstu i na zwalczenie bezdomności. Określenie celu i zdefiniowanie celu w zakresie zwalczenia 

bezdomności powinno być uznawane za priorytet i katalizator dla innych działań proponowanych w 

ramach Planu Działania.  
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DZIAŁANIE 9 – BUDOWA POTENCJAŁU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW 

UNIJNYCH DO ZWALCZENIA BEZDOMNOŚCI 

W zakresie budowy potencjału do efektywnego wykorzystania funduszy Polityki Spójności w 

zwalczaniu bezdomności, ERFF, EFS i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(FEAD) nie zostały jeszcze wykorzystane w stopniu maksymalnym. Tzw. efekt „spijania śmietanki” 

oznacza, że fundusze Polityki Spójności rzadko docierają do ludzi w najgorszej sytuacji. Budowanie 

potencjału wykorzystania funduszy może, w kontekście problemu bezdomności, służyć za prosty, ale 

ważny krok wspierający podmioty na szczeblach państw członkowskich i lokalnych w bardziej 

efektywnym korzystaniu z funduszy. 

Podmiot odpowiedzialny: Komisja Europejska wspierana przez FEANTSA, oraz partnerzy UPP  

Termin: Możliwe jak najszybsze rozpoczęcie  

Jaki jest szczególny problem? 

Fundusze Polityki Spójności mogą być używane w kontekście zapobiegania bezdomności i walki z nią. 

Jednak jedynie mała część funduszy skupia się na tej kwestii. Ponadto inwestycje nie zawsze 

zgadzają się z ustalonymi danymi na temat rzeczywistego rozwiązania problemu bezdomności. Brak 

jest wiedzy i wspólnych praktyk dotyczących wykorzystania funduszy europejskich w kontekście 

bezdomności. 

Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

EFS, FEAD  EFRR mogą być wykorzystane w celu zainwestowania w rozwiązanie problemu 

bezdomności. EFS posiada wartość progową równą 20% do wykorzystania na cel społecznej 

integracji; FEAD jest przeznaczony na pomoc obszarom najbardziej zaniedbanym; a EFRR może być 

wykorzystany na cele związane ze społeczną infrastrukturą, w tym mieszkania. 

Które działanie jest potrzebne? 

Instytucje zarządzające i odpowiedzialni za wdrażanie i zarządzanie funduszami skorzystają na 

szkoleniu z wykorzystania funduszy na walkę z bezdomnością. Zostaną one również przeszkolone w 

zakresie sposób pracy z organizacjami społecznymi i grupami docelowymi w zakresie zwalczania 

bezdomności w sposób skuteczny, tak aby opracowane strategie przyjmowały podejście holistyczne, 

które uwzględnia wszystkie istotne wymiary w odniesieniu do finansowania, które należy wziąć pod 

uwagę (w tym pomoc prewencyjną i długoterminową). Do podjętych tematów należeć będą: 

• Jak rozwiązać ostatecznie problem bezdomności 

• Programy wielofunduszowe 

• Mieszane instrumenty finansowe 

• Koszty jednostkowe 

• Ponadnarodowość 

W jaki sposób to działanie powinno zostać wdrożone? 

Działanie to ułatwi oferta odpowiedniej liczby punktów szkoleniowych zajmujących się zwalczaniem 

bezdomności za pomocą funduszy Polityki Spójności. Wielofunduszowe programy, mieszane 

instrumenty finansowe, koszty jednostkowe i ponadnarodowość to kluczowe tematy. Seminaria będą 

zorganizowane przez Komisję Europejską i będą wsparte przez europejską federację stowarzyszeń 
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pracujących z bezdomnymi (FEANTSA) i innych potencjalnych ekspertów, w tym instytucje 

zarządzające, beneficjentów, członków UPP Agendy Miejskiej dla UE, a także Europejski Bank 

Inwestycyjny. 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

• Komisja Europejska (DG REGIO, DG EMPL) 

• Członkowie partnerstwa na rzecz walki z miejskim ubóstwem 

• FEANTSA 

• Instytucje Zarządzające funduszami, które mogą wywrzeć wpływ na bezdomność 

Jakie ramy czasowe przewiduje się dla tego działania? 

Działanie powinno się rozpocząć możliwie jak najszybciej.  
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2.5 Podatność społeczności romskiej na zagrożenia 

DZIAŁANIE 10 – PRZYJĘCIE PROGRAMU RAMOWEGO DLA ROMÓW Z 

UJĘCIEM WIELOPOZIOMOWEGO ZARZĄDZANIA 

Działanie to przedstawia propozycję włączenia perspektywy włączenia Romów we wszystkie polityki 

sektorowe i rozwojowe, uzasadniając to tym, że jest ono bardziej efektywne niż przyjęcie sektorowych 

polityk integracji Romów. Zaleca się w nim, aby władze unijne, krajowe i lokalne współpracowały, aby 

integracja Romów stała się kwestią przekrojową pomiędzy sektorami polityk i departamentami. 

Wymaga to zintegrowanego programu ramowego dla społeczności romskiej po 2020 r. i ścisłej 

współpracy pomiędzy krajowymi i miejskimi władzami w zakresie koordynowania działań. Podstawią 

programu ramowego powinny być podejścia partycypacyjne i wielopoziomowe. 

Podmiot odpowiedzialny: UE, krajowe i lokalne władze 

Termin: 2020 (uruchomienie nowego programu ramowego UE dla społeczności romskiej) 

Jaki jest szczególny problem? 

10–12 milionów Romów w UE jest proporcjonalnie dotknięte eksmisją, segregacją przestrzenną, złymi 

warunkami do życia i dyskryminacją (Komisja Europejska, 2018). Komunikat Komisji dla Parlamentu 

Europejskiego, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów (2011) 

pokazuje, że na mocy programu ramowego dla Romów, który będzie obowiązywać do 2020 roku, 

państwa członkowskie zobowiązały się do opracowania i wdrożenia krajowych strategii integracji 

Romów. Głównym problemem jest brak zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do integracji 

Romów, ponieważ obecnie krajowe strategie to zbiory działań tematycznych i projektów dotyczących 

Romów (w zakresie mieszkalnictwa, edukacji i opieki zdrowotnej), którym brakuje skoordynowanego, 

zintegrowanego podejścia. W związku z tym krajowe strategie promują fragmentaryczne podejście do 

kwestii włączenia Romów. Jest to problem, ponieważ niektóre polityki mogą mieć kolidujące lub 

rywalizujące z sobą cele i przez to wpływać negatywnie na integrację Romów. Na przykład, gdy celem 

polityki jest poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej poprzez zaoferowanie im 

socjalnego mieszkania, w zależności od koncentracji socjalnego mieszkalnictwa w danych obszarze, 

może to prowadzić do segregacji przestrzennej i edukacyjnej. Polityki sektoralne mogą rozwiązać 

jedynie część problemu i czasami powodować negatywne skutki. Problem będzie się utrzymywał, o ile 

polityki nie zostaną połączone w zintegrowane podejście do integracji Romów. Nie wystarczy podzielić 

odpowiednich działań lub funduszy w zależności od kwestii mieszkalnictwa, edukacji, zatrudnienia i 

zdrowia, ale dziedziny te muszą być także połączone w zintegrowane ramy programowe, które biorą 

pod uwagę różnorodność na szczeblu lokalnym i zarazem zajmują się kluczowymi kwestiami 

horyzontalnymi takimi jak dyskryminacja Romów i brak ich uczestnictwa. 

Włączenie Romów powinno być uwzględnione w politykach włączenia i usługach dostępnych dla 

wszystkich ludzi. Włączenie perspektywy włączenia Romów we wszystkie polityki sektorowe i 

rozwojowe, jest bardziej efektywne niż przyjęcie sektorowych polityk w zakresie integracji Romów. 

Oznacza to, że władze unijne, krajowe i lokalne powinny współpracować, aby integracja Romów stała 

się kwestią przekrojową pomiędzy sektorami polityk i departamentami, za pomocą zintegrowanych 

ram programowych. Usługi muszą zostać połączone, a działania skoordynowane (np. edukacja, 

zatrudnienie, mieszkalnictwo, zdrowie) na wszystkich szczeblach rządowych, aby osiągnąć prawdziwą 

poprawę w życiu społeczności romskiej. Obejmuje ono zintegrowane podejście i opracowanie 
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specjalnego, skoncentrowanego działania ukierunkowanego na rozwiązywanie najważniejszych 

problemów w celu pełnej integracji społeczności romskiej. 

Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

Ramy programowe UE dla Romów zostały przyjęte w 2011 r. w celu dokonania odczuwalnych zmian 

w życiu społeczności romskiej. Ramy wskazują przede wszystkim, że „działanie jest niezbędne w celu 

przełamania błędnego koła ubóstwa [społeczności romskiej] przechodzącego z jednego pokolenia na 

drugie” (Komisja Europejska, 2011). Pomimo wysiłków podjętych na szczeblu krajowym i UE w 

zakresie wdrożenia ukierunkowanego podejścia do integracji Romów, sytuacja Romów pozostaje 

krytyczna. Stwierdzone to zostało przez Radę we wnioskach z grudnia 2016 r., w których wzywano do 

zdwojenia wysiłków w celu poprawienia społecznej i ekonomicznego integracji Romów, „szczególnie 

na poziomie lokalnym”. We wnioskach uznano, że pomimo środków podjętych przez państwa 

Członkowskie, poczyniono niewielkie postępy na drodze integracji Romów. Powodami są 

niewystarczająca współpraca pomiędzy podmiotami zainteresowanymi, brak zobowiązania lokalnych 

władz, nieefektywne wykorzystanie dostępnych funduszy oraz utrzymująca się dyskryminacja. 

W zaleceniu Rady z grudnia 2013 r. w sprawie efektywnych środków integracji Romów stwierdzono, 

że inicjatywy w ramach polityki włączenia Romów powinny być opracowywane i wdrażane przez 

państwa członkowskie w ścisłej współpracy z miastami. Co więcej, w zaleceniu wzywano do „dążenia 

do osiągnięcia na szczeblu lokalnym zintegrowanego podejścia względem rodzin pochodzenia 

romskiego zmagających się z wieloma problemami takimi jak nieukończenie szkoły, zadłużenie, 

ubóstwo i problemy zdrowotne”. 

W 2017 r. Komisja Europejska (DG ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych) 

przeprowadziła przegląd śródookresowy programu ramowego dla Romów do 2020 r., w celu 

opracowania (nowego) podejścia UE do integracji Romów po 2020 r. 

Które działanie jest potrzebne? 

Istnieje potrzeba długoterminowej wizji dotyczącej integracji zmarginalizowanej społeczności romskiej 

w naszych społeczeństwach i musi to być cel dla naszych społeczności. Wizja ta może być 

zrealizowana za pomocą: i) integracji polityki, instrumentów prawnych i finansowania w odnowionych 

ramach programowych dotyczących Romów po 20120 roku, które będą promować spójne podejście 

do integracji Romów; ii) uwzględnienia perspektywy romskiej we wszystkich politykach. Nacisk 

powinien zostać położony na zintegrowane programy i polityki, które zastąpią jednorazowe projekty 

tematyczne. Podczas gdy nacisk będzie położony na główne polityki w związku z podejściem 

włączającym, szczególny nacisk na konkretne problemy, potrzeby i stopień zaniedbania społeczności 

romskiej (np. romskie dzieci) powinien wciąż być obecny; oznaczałoby to włączenie „perspektywy 

romskiej” w główne polityki, aby zapewnić, że uwzględniają one społeczność romską. Praktyki, które 

wykorzystują zasadę tak zwanego proporcjonalnego uniwersalizmu obejmują świadomość 

potencjalnej pośredniej dyskryminacji Romów, jaką może spowodować zintegrowana polityka. Takie 

praktyki mogą spowodować obniżenie progów, budować mosty i stymulować wzajemne zaufanie. 

Integracja Romów w społeczeństwie powinna stanowić podstawowy cel. 

Unijne ramy programowe po 2020 roku powinny przyjąć zintegrowane podejście do integracji Romów 

z koordynacją wielopoziomowego zarządzania za pomocą połączenia sił rządów krajowych oraz władz 

regionalnych i lokalnych. Zintegrowane podejście powinno składać się ze skoordynowanej strategii i 

planu działania między ministerstwami. Oznacza to, że społeczność romska powinna mieć 
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powszechny dostęp do edukacji, zatrudnienia, zdrowia, mieszkania i innych istotnych polityk. Dostęp 

do usług podstawowych powinien być zapewniony i monitorowany zarówno na szczeblu unijnym, jak i 

krajowym oraz lokalnym. 

Nowe unijne podejście do integracji ze społecznością romską powinno dotyczyć wszystkich państw 

członkowskich UE. Państwa członkowskie powinny kontynuować unowocześnienie i ulepszenie 

krajowych strategii integracji Romów za pomocą spójnego, zintegrowanego podejścia. Powinny także 

znaleźć efektywne sposoby na objęcie społeczności romskiej wszystkimi odpowiednimi politykami. 

W jaki sposób działanie powinno zostać wdrożone? 

(1) Każde państwo członkowskie UE powinno utworzyć, na szczeblu krajowym, grupę sterującą w celu 

opracowania lub zaktualizowania i wdrożenia zintegrowanej krajowej strategii włączenia Romów. W 

skład wszystkich 28 grup sterujących powinni wchodzić: 

• Przedstawiciele wszystkich istotnych ministerstw (zdrowia, edukacji, zatrudnienia, 

mieszkalnictwa, migracji, praw podstawowych, młodzieży, polityki rodzinnej, itp.). 

• Przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego dla Romów. 

• Przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz (lub ich stowarzyszenia). 

• Przedstawiciele społeczności romskiej lub pro-romskiego społeczeństwa obywatelskiego. 

Grupy sterujące na szczeblu krajowym powinny być upoważnione do lepszego włączania różnych 

polityk i działań ukierunkowanych na integrację Romów do spójnego podejścia obejmującego 

skoordynowane wysiłki podejmowane w ministerstwach i departamentach, przy zaangażowaniu 

lokalnych władz i społeczności romskiej oraz innych pozarządowych podmiotów zainteresowanych. 

Grupa sterująca powinna w dalszym ciągu rozwijać pracę istniejących Krajowych Punktów Kontaktu. 

Oznacza to, że istniejące procesy i struktury nie zostaną zastąpione, ale że grupy sterujące posłużą za 

komitet doradczy celem wsparcia pracy Krajowych Punktów Kontaktu i budować na jej podstawie 

poprzez zaangażowanie wszystkich właściwych ministerstw. Wykorzystane również zostaną istniejące 

platformy Romów do celów konsultacji z większymi grupami odbiorców i zewnętrznymi podmiotami 

zainteresowanymi oraz informowania o prowadzonej przez nią pracy. 

(2) Na szczeblu UE, należy ustanowić wielopoziomową strukturę zarządzania w formie partnerstwa 

miejskiego ds. integracji społeczności romskiej. W skład partnerstwa powinni wchodzić: 

• Przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG REGIO, DG JUST, DG EMPL, DG EAC, itp.) 

• Przedstawiciele pięciu państw członkowskich z największą populacją Romów (RO,BG, SK, 

CZ) oraz inne państwa członkowskie UE zainteresowane dalszym rozwijaniem programu 

ramowego UE dla Romów. 

• Przedstawiciele miast z największą populacją Romów (zarówno miasta „pochodzenia” jak i 

miasta „przeznaczenia”). 

• Przedstawiciele społeczności romskiej na szczeblu UE. 

(3) Partnerstwo powinno służyć jako grupa doradcza (lub grupa zadaniowa) dla Rady UE celem 

zapewniania doradztwa w zakresie opracowania odnowionych ram programowych UE dla Romów po 

2020 r. oraz monitorowania jego wdrożenia. Wzmocni to bardzo potrzebną współpracę pomiędzy UE a 

krajowymi i lokalnymi władzami, oraz działania w kierunku urzeczywistnienia integracji Romów. 

Partnerstwo doradzałoby również, w jaki sposób monitorować wdrażanie nowej Krajowej Strategii 
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Integracji Romów w oparciu o narzędzia demokracji uczestniczącej do monitorowania, jak 

identyfikować wyzwania i proponować wsparcie krajowym i lokalnym władzom, w razie zaistnienia 

takiej konieczności. Chociaż istnieje już solidny system monitorowania opracowany przez DG JUST, 

partnerstwo wspierałoby działania, które miałyby uczynić ten system w większym stopniu oparty na 

uczestnictwie. Struktura zarządzania wielopoziomowego zapewniłaby bardzo potrzebne uczestnictwo 

lokalnych władz i społeczności romskich we wszystkich stadiach procesu, od projektu do 

monitorowania i oceniania strategii integracyjnych. Niemniej, przestrzegana będzie zasada 

pomocniczości, jako że gromadzenie danych na potrzeby procesu monitorowania zostanie 

zorganizowane według uznania państw członkowskich i będzie zgodne z krajowymi ramami prawnymi 

poszczególnych państw członkowskich. Należy również stymulować zintegrowane i spójne podejście 

do integracji Romów z właściwymi ramami finansowania. Oznacza to, że należy umożliwić połączenie 

finansowania EFS i EFRR w celu wdrożenia zintegrowanych działań na rzecz włączenia Romów na 

poziomie lokalnym. Można to ułatwić poprzez bezpośredni dostęp do funduszy unijnych dla miast, np. 

poprzez ITI, pod warunkiem, że spełnią one określone lokalne warunki wstępne (działanie opisane w 

sekcji lepszego finansowania). 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

W ramach realizacji tego działania, instytucje UE powinny współpracować z krajowymi i lokalnymi 

władzami, oraz społeczeństwem romskim i innymi pozarządowymi organizacjami. Partnerzy wiodący 

w tym działaniu to DG REGIO, DG JUST, krajowe ministerstwa odpowiedzialne za prawa podstawowe 

oraz te pracujące nad politykami zwalczającymi ubóstwo i społeczne wykluczenie, oraz EUROCITIES. 

Partnerami uczestniczącymi mogą być DG EMPL, DG EAC, Agencja Praw Podstawowych (FRA), 

Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. zwalczania rasizmu i różnorodności oraz sieci społeczności 

romskiej, takie jak sieć ERGO (oddolnie stworzona sieć organizacji Romów) oraz sieć EURoma. 

Jakie ramy czasowe przewiduje się dla tego działania? 

W 2017 r. odbyły się spotkania konsultacyjne z DG JUST w celu włączenia tych propozycji do analizy 

średnioterminowej ram programowych UE dla Romów oraz do rozważań na temat (nowego) podejścia 

UE na okres po 2020 r. 

W latach 2018–2019 zostaną stworzone struktury oraz przeprowadzone związane z nimi działania 

pilotażowe. Do 2020 r. należy wdrożyć działanie i dopasować je do nowego programu ramowego UE 

dla Romów (termin rozpoczęcia: 2021 r.).  
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DZIAŁANIE 11 – WZMOCNIENIE ZASADY DESEGREGACJI NA UNIJNYCH 

OBSZARACH MIEJSKICH 

Działanie to proponuje, aby zasada desegregacji została wzmocniona i włączona w ustawodawstwo w 

zakresie wykorzystania funduszy unijnych po 2020 r. Krajowe rządy i lokalne samorządy powinny być 

wspierane przy ocenie poziomu segregacji mieszkalnej i edukacyjnej w miastach i wprowadzić 

poprawki do swoich strategii planowania i inwestowania, aby walczyć z tą segregacją. 

Podmiot odpowiedzialny: Komisja Europejska i krajowe rządy 

Termin: 2020 r. 

Jaki jest szczególny problem? 

W europejskich miastach społeczności zmarginalizowane mierzą się z różnymi postaciami 

wykluczenia, a ich miejsca zamieszkania są często skoncentrowane. Zatem wiele grup, między innymi 

Romowie i inne mniejszości etniczne, są przestrzennie odseparowani i żyją w ogólnie gorszych 

warunkach mieszkalnych niż większość społeczeństwa. Segregacja jest kwestią wielowymiarową: np. 

Romowie i inne zmarginalizowane grupy często cierpią także z powodu segregacji edukacyjnej, która 

nie tylko utrudnia interakcję społeczną z większością społeczeństwa, ale także zdobycie edukacji o 

lepszej jakości i prowadzi do wysokiej liczby osób porzucających szkołę. Dyskryminacja powoduje 

nasilenie się problemu segregacji, np. dyskryminacja w dostępie do mieszkań w przypadku szukania 

nowego mieszkania lub wnioskowania o mieszkanie socjalne, dyskryminacja w dostępie do 

wykształcenia, dyskryminacja względem dzieci romskich lub rodziców przez nauczycieli lub w szkole, 

oraz negatywne nastawienie sąsiadów innego pochodzenia niż romskiego, co czasem powoduje 

podejmowanie przez nich decyzji o zabraniu swoich dzieci z klasy lub szkoły, do której uczęszczają 

uczniowie romscy. Wszystko to przyczynia się do segregacji. Segregacja edukacyjna i mieszkalna 

skutkuje gorszymi wynikami w nauce, gorszym poziomie uczestnictwa w rynku pracy, gorszym 

zdrowiem i rosnącym ubóstwem. Mamy do czynienia nie tylko z fizyczną segregacją; segregacja 

społeczna przybiera na sile w związku z nierównym dostępem do podstawowych, zapewniających 

społeczne włączenie usług o wysokiej jakości. W przypadku zmarginalizowanych społeczności 

romskich żyjących w europejskich miastach problemy te doprowadziły do marnotrawstwa środków i 

niezrównoważonego rozwoju społecznego, politycznego i gospodarczego. 

Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

Dyrektywa w sprawie równości rasowej (2000/43/WE) wyznacza dla wszystkich państw członkowskich 

obowiązek zwalczania dyskryminacji i w szczególności zapobieganie dyskryminacji w związku 

pochodzeniem rasowym lub etnicznym, przede wszystkim w dziedzinach ochrony socjalnej, edukacji 

oraz dostępu do towarów i usług oraz zaopatrzenia w nie, wliczając w to lokale mieszkaniowe. 

Segregacja ma charakter dyskryminacyjny, ponieważ implikuje mniej korzystne traktowanie lub 

nieuzasadnione utrudnienia – oba są zakazane na mocy dyrektywy. W tym względzie fundusze 

Polityki Spójności nie mogą być wykorzystane do utrzymania segregacji, która jest przykładem 

dyskryminacji. Ponadto rozporządzenie (UE) NR 1303/2013 – rozporządzenie w sprawie wspólnych 

przepisów – zobowiązuje państwa członkowskie do zapobiegania dyskryminacji ze względu na 

pochodzenie rasowe lub etniczne podczas przygotowywania i wdrażania programów. 

W praktyce najbardziej wyraźnym narzędziem wspierającym działania przeciwko segregacji jest 

(niewiążący) zestaw zaleceń zawarty w „Wytycznych Komisji dla państw członkowskich na temat 
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wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w walce z segregacją 

edukacyjną i przestrzenną” (2015) dla celów lepszego planowania, bardziej efektywnego wdrażania i 

monitorowania na szczeblu lokalnym. 

Które działanie jest potrzebne? 

Zasada desegregracyjna powinna zostać umocniona w najbliższym okresie wdrażania funduszy 

Polityki Spójności (po 2020 r.) przez uwzględnienie jej w ustawodawstwie, korzystając z planowania 

na szczeblu lokalnym i lekcji na temat wdrożenia wyniesionych z najlepszych praktyk lokalnych. 

Społeczność romska powinna być zaangażowana we wszystkie etapy procesu kształtowania polityki, 

od samego początku, aby zapewnić, że jej opinie zostaną uwzględnione w prawodawstwie, a także 

powinni zostać upoważnieni do monitorowania stosowania tego prawodawstwa w późniejszym czasie. 

Zgodnie z tym ustawodawstwem krajowe rządy i lokalne samorządy powinny ocenić poziom 

segregacji mieszkalnej i edukacyjnej w miastach i wprowadzić poprawki do swoich strategii 

planowania i inwestowania, aby walczyć z tą segregacją. Powinny uzgodnić polityki za pomocą 

pełnego przestrzegania zaleceń z Wytycznych, przede wszystkim rozważając zasadę desegregacji 

jako pierwszą opcję w programach mieszkaniowych i edukacyjnych. Zatem władze miejskie powinny 

zawrzeć w swoich kompleksowych strategiach konkretne kroki ograniczające segregację mieszkalną i 

edukacyjną. Na przykład w dziedzinie mieszkalnictwa poziom zapewnienia mieszkania socjalnego w 

zintegrowanych dzielnicach powinien wzrosnąć, mobilność romskich rodzin z osiedli poddanych 

segregacji do osiedli zintegrowanych powinna być promowana, a miejsca zamieszkania o najgorszych 

warunkach powinny być eliminowane. Struktura szkół dzielnicowych i akcje zachęcające do zapisów 

do szkół powinny oferować dzieciom bardziej wyrównoważone szanse na zdobycie wysokiej jakości 

wykształcenia. W krajach, gdzie te dziedziny polityk nie należą do kompetencji lokalnych samorządów, 

powinien powstać mechanizm umożliwiający władzom miejskim efektywne wpływanie na podmioty 

kształtujące politykę wyższego szczebla, aby te zainterweniowały na szczeblu krajowym, regionalnym 

i lokalnym i wsparły desegregację. 

W jaki sposób działanie powinno zostać wdrożone? 

Grupa robocza Romów z UPP utworzy dwa narzędzia: 

• Po pierwsze, przygotuje plan działania i metodologię mapowania sposobu, w jaki władze 

miejskie powinny oceniać krytyczne poziomy segregacji mieszkaniowej i edukacyjnej w 

strefach administracyjnych. 

• Po drugie, w oparciu o analizę doświadczeń zdobytych do tej pory, utworzy zestaw narzędzi 

do stworzenia lepszego prawodawstwa krajowego, regionalnego i lokalnego oraz działań 

mających na celu wstrzymanie i ograniczenie segregacji mieszkaniowej i edukacyjnej. 

Narzędzia te zapewnią wiedzę na temat najlepszych praktyk opracowanych na szczeblu 

lokalnym lub krajowym zorientowanych na walkę z problemami oraz będącymi odpowiedzią 

na zalecenia w zakresie wykorzystania funduszy unijnych10. 

UPP przyjmie zalecany plan działania i zestaw narzędzi. Komisja Europejska powinna uwzględnić te 

dwa narzędzia w wytycznych dla państw członkowskich w zakresie wykorzystania funduszy Polityki 

Spójności na rzecz włączenia Romów na następny okres programowania. Ryzyko związane z 

wdrożeniem należy złagodzić poprzez wskazanie, ze wszystkie państwa członkowskie zgodziły się 

                                                           
10 Istotne źródła, które należy wziąć pod uwagę to publikacje z ostatnio wznowionej Sieci Euroma w zakresie 
sposobu wnioskowania o Europejskie Fundusze Inwestycyjne w zakresie polityki dotyczącej Romów, które 
dostępne są na stronie: http://www.gitanos.org  

http://www.gitanos.org/
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podjąć zobowiązanie walki z dyskryminacją, a więc i z segregacją, oraz że wykorzystanie funduszy 

powodujące utrwalenie segregacji jest sprzeczne z przepisami europejskimi. 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

Poza członkami UPP, DG JUST, DG REGIO, DG EAC i DG EMPL stanowią kluczowych partnerów. 

Wiedza zdobyta w zakresie poprzednich inicjatyw URBAN I i URBAN II oraz EUROCITIES i URBACT 

powinna również zostać uwzględniona. EAPN oraz inne istotne sieci UE również mogą zostać 

zaangażowane, to samo dotyczy organizacji pozarządowych oraz organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego pracującego z populacją Romów. 

Jakie ramy czasowe przewiduje się dla tego działania? 

Bieżący okres programowania (2014 – 2020) już dostarcza informacji na temat problemów we 

włączeniu działań desegregacyjnych i zwalczających segregację w zakresie edukacji i mieszkalnictwa: 

należy zebrać „modele dobrych praktyk” możliwie jak najszybciej w celu lepszego przygotowania w 

2020 r. Działanie do powinno obejmować nie tylko sam projekt, ale również sposób współpracy 

podmiotów zainteresowanych.  
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DZIAŁANIE 12 – UŁATWIENIE MIASTOM DOSTĘPU DO FINANSOWANIA 

UNIJNEGO PRZY JEDNOCZESNYM WPROWADZENIU WARUNKÓW 

WSTĘPNYCH DOTYCZĄCYCH – MIĘDZY INNYMI – INTEGRACJI ROMÓW 

Działanie to jest propozycją wprowadzenia lokalnych warunków wstępnych w ramach regulacji 

prawnych funduszy Polityki Spójności po 2020 r. Warunki wstępne stawiałyby miastom wymóg 

wdrożenia zintegrowanego planu włączenia Romów na poziomie lokalnym. Miasta, które spełnią 

warunki wstępne, powinny otrzymać bardziej bezpośredni dostęp do wystarczającego finansowania 

unijnego, aby móc wdrożyć zintegrowane plany dotyczące włączenia Romów. Działanie to wzmocni 

powiązania pomiędzy politykami i finansowaniem w zakresie włączenia Romów na poziomie lokalnym. 

Podmiot odpowiedzialny: DG REGIO, w porozumieniu z EUROCITIES, może przygotować zalecenie 

Termin: Koniec roku 2017 

Jaki jest szczególny problem? 

Miasta mogą wykorzystać fundusze unijne efektywniej, ponieważ są bliżej problemów i w związku z 

tym znają się lepiej na potencjalnych rozwiązaniach niż rządy centralne. Jednakże, z różnych 

powodów, władze krajowe i regionalne są często niechętne do przyznawania władzom miejskim 

dostępu do odpowiedniego finansowania unijnego i wystarczającej elastyczności w celu ustalenia 

sposobu, w jaki mogą być wykorzystywane środki Polityki Spójności. Co więcej, władze lokalne mają 

trudności z wdrożeniem regulacji w związku z instrumentami unijnymi, z powodu złożoności i 

biurokratycznego charakteru procedur formalnych w celu uzyskania dostępu do funduszy, rozwijania 

programów i składania raportów na temat wydatków. 

Aby wykazać, że miasta potrafią zaplanować i wdrożyć programy włączenia Romów, a zatem 

wykorzystywać efektywnie fundusze unijne, do ustawodawstwa dotyczącego funduszy Polityki 

Spójności po 2020 r. powinny zostać wprowadzone lokalne warunki wstępne. 

Jaki wkład wnoszą istniejące polityki/przepisy prawa/instrumenty unijne? 

Unia Europejska wymaga od państw członkowskich stworzenia strategii włączenia społeczności 

romskiej na szczeblu krajowym. W zasadzie, nie jest uzasadnione wymaganie takich strategii na 

poziomie lokalnym, ale jest uzasadnione wymaganie od władz miejskich lokalnych strategii, które 

stawiają czoło wysokim poziomom lub wysokiemu ryzyku ubóstwa i wykluczenia społeczności 

romskiej. 

Które działanie jest potrzebne? 

Lokalne warunki wstępne mogą zostać wprowadzone do ustawodawstwa dotyczącego funduszy 

Polityki Spójności po 2020 roku. Zaletą tego działania jest poprawa powiązań pomiędzy politykami a 

finansowaniem. Miasta, które spełnią warunki wstępne, powinny otrzymać bardziej bezpośredni 

dostęp do wystarczającego finansowania unijnego, aby móc wdrożyć zintegrowane plany dotyczące 

włączenia Romów. 

Stworzenie instrumentów finansowych dla celów finansowania zintegrowanych strategii powinna 

zostać przeprowadzona w sposób uzupełniający i w ścisłym związku z przydziałem środków funduszy 

unijnych. 
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W jaki sposób działanie powinno zostać wdrożone? 

Konkretne sformułowane lokalnych warunków wstępnych jest zależne od architektury ustawodawstwa 

funduszy Polityki Spójności po 2020 roku. Zalecamy, aby miasta uzyskały ułatwiony dostęp do 

funduszy Polityki Spójności, np. poprzez grant blokowy (zob. Działanie 1), pod warunkiem, że wykażą, 

że wykorzystują fundusze Polityki Spójności do wdrażania kompleksowej strategii, a nie tylko 

odrębnych działań w zakresie integracji Romów. Ze względu na fakt, że społeczności 

zmarginalizowane mają ograniczone możliwości w zakresie reprezentowania swoich interesów, 

lokalne warunki wstępne mogą być uzupełnione o zabezpieczenie wymiaru lokalnych strategi 

zasadzającego się na sprzyjaniu włączeniu społecznemu. 

Którzy partnerzy powinni zostać zaangażowani? 

DG REGIO, DG JUST, DG EMPL, EUROCITIES, URBACT, EBI. 

Jakie ramy czasowe przewiduje się dla tego działania? 

Zalecenie to można przygotować w poniższych krokach: 

• Zebranie przypadków w krajowym ustawodawstwie, które są podobne do lokalnych 

warunków wstępnych (zapewniając, że miasta lub gminy mogą mogą dysponować finansową 

przewagą, pod warunkiem, że potwierdzą zgodność z określonymi, ambitnymi warunkami 

związanymi z polityką), do połowy 2018 r. 

• Przygotowanie pierwszej propozycji, do jesieni 2018 r. 

• Omówienie i przeprowadzenie pilotażu pierwszej propozycji w wybranych miastach, do końca 

2018 r. 

• Sfinalizowanie zalecenia, do marca 2019 r.  
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3 Powiązania z innymi zobowiązaniami 

3.1 Powiązanie z kwestiami przekrojowymi 

W niniejszej sekcji podkreślono kwestie przekrojowe, które są niezbędne w podejściu przyjętym przez 

niniejszy Plan Działania. Zostały one określone w Pakcie Amsterdamskim a następnie włączone jako 

przekrojowe tematy do proponowanych działań. Jak wskazano w Pakcie, ich włączenie ma na celu 

uskutecznienie interwencji na obszarach miejskich. W przypadku szczególnego problemu ubóstwa 

miejskiego, istotnie przyczyniają się w zakresie proponowanych działań powodując, że dzięki nim są 

one bardziej rzetelne i spójne. 

Główne kwestie przekrojowe z Paktu Amsterdamskiego (2016) są opisane poniżej, uzupełnione o 

krótkie wyjaśnienie, w jaki sposób odnoszą się one do działań z Planu Działania: 

Aby zapewnić skuteczne zarządzanie miastem, należy uwzględnić uczestnictwo mieszkańców i 

nowe modele zarządzania (12.1). Należy promować zarządzanie ponad granicami 

administracyjnymi i międzygminną współpracę (w tym współpracę miejsko-wiejską, miejsko-

miejską oraz transgraniczną) oraz powinny istnieć powiązania z rozwojem terytorialnym i 

Agendą Terytorialną 2020 (zrównoważony rozwój terytorialny) (12.2). 

• Skuteczne zarządzanie miastem uznaje się za kluczowe dla pomyślnego przeprowadzenia 

inicjatyw rewitalizacji miejskiej w obrębie UDAN. Działania zawarte w niniejszym Planie 

Działania przyjmują to założenie poprzez wyróżnienie: i) potrzeby dążenia do 

międzywydziałowego zarządzania opartego na współpracy (zarządzanie horyzontalne) na 

szczeblu lokalnym i międzygminnym — przyjęcie tej zasady jest kluczowe w celu odejścia od 

podejścia sektoralnego do rewitalizacji miejskiej; ii) znaczenia zintegrowania udziału 

lokalnych społeczności w instrumencie ukierunkowanym na zwalczanie ubóstwa miejskiego 

na określonym obszarze; oraz iii) znaczenia osiągnięcia scenariuszy politycznych 

charakteryzujących się zarządzaniem wielopoziomowym opartym na współpracy. 

Potrzeba rozsądnego i strategicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej (powiązanie z 

planowaniem regionalnym, w tym „strategii rozwoju inteligentnych specjalizacji” (RIS3), oraz 

ze zrównoważonym rozwojem terytorialnym), z zastosowaniem podejścia opartego na ludziach 

i miejscach (12.3) 

• Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej odgrywa główną rolę w ograniczaniu negatywnych 

społeczno-ekonomicznych trendów, które mogą wpływać na dzielnice najbardziej narażone 

na zagrożenia. Strategiczne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej może ustanowić 

spójność społeczną i ekonomiczną jako miejski priorytet poprzez przyjęcie podejścia 

opartego na miejscu i ludziach ukierunkowanego na utworzenie złożonych, policentrycznych 

obszarów miejskich mieszanego użytku. Opiera się to na podejściu „miasto o niewielkich 

odległościach”, w ramach którego wszystkie dzielnice liczą na niezbędne obiekty i usługi 

użyteczności publicznej i są połączone skuteczną i przystępną cenowo komunikacją 

publiczną oraz obejmują sieć ożywionych i bezpiecznych przestrzeni publicznych, które 

poprawiają społeczne interakcje. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej może również 

przyjąć różnorodność społeczną za motor kulturalnej innowacji i działalności ekonomicznej 

dzielnic miast. 
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• Powiązanie zagospodarowania przestrzeni miejskiej i planowania regionalnego definiuje, 

m.in. związek między miastami w obrębie ich obszaru funkcjonalnego i role odgrywane przez 

każde z nich. W tym względzie zrównoważony rozwój terytorialny również jest kluczowy w 

celu zapobieżenia powstawaniu zaniedbanych dzielnic. 

Przyjęcie zintegrowanego i partycypacyjnego podejścia (12.4) 

• Działania zaproponowanie w niniejszym Planie Działania przyjmują zintegrowane podejście 

oparte na zintegrowanej diagnostyce UDAN. Przyczyną tego jest fakt, że właściwa 

diagnostyka pozwala na zrozumienie złożonych współzależności między różnymi wymiarami 

ubóstwa miejskiego. Jest to niezbędny krok w celu uniknięcia działania z wykorzystaniem 

sektoralnych środków, które nie są w stanie przełamać cyklu ubóstwa. Dzięki tego rodzaju 

diagnostyce możliwe jest zastosowanie zintegrowanych strategii rewitalizacji obszarów 

miejskich, które obejmują środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i związane z 

zarządzaniem środki umożliwiające utworzenie synergii pomiędzy nimi, sprzyjając osiąganiu 

wyników. 

• Podejście partycypacyjne rozumiane jest w ramach niniejszego Planu Działania jako 

kluczowe w rozwoju strategii obszarowych ukierunkowanych na zwalczanie ubóstwa 

miejskiego. Jest to spowodowane tym, że włączenie procesów partycypacyjnych ma kilka 

istotnych zalet. Następujące należą do najważniejszych: i) rozwój lokalnego potencjału i 

poprawa odporności socjalnej; ii) opracowanie strategii, które uwzględniają prawdziwe 

potrzeby wszystkich mieszkańców zaniedbanych obszarów, szczególnie tych najbardziej 

podatnych na zagrożenia (dzieci, osoby starsze, bezdomni, imigranci, itp.); iii) osiągnięcie 

konsensusu w zakresie sposobu radzenia sobie z ubóstwem miejskim na określonym 

obszarze. Skutkiem tego może być efektywne zaangażowanie społeczności i rozwój poczucia 

identyfikacji mieszkańców z uzgodnioną strategią. Partnerstwo to ma na celu wspieranie tej 

wizji poprzez tworzenie Lokalnych Komitetów Użytkowników i Mieszkańców – LCUI – (zob. 

Działanie 7) w kontekście inicjatyw rewitalizacji obszarowej. 

• Ważne jest, że uczestnictwo nie jest ograniczone lub rozumiane jedynie jako dostarczanie 

informacji i/lub konsultacji z lokalną społecznością w kontekście programów rewitalizacji 

miejskiej. Tym samym ważne jest, aby programy rewitalizacji miejskiej, które obejmują 

uczestnictwo będące istotnym elementem metodologii zakładało przydzielanie funduszy i 

dostarczanie zasobów technologicznych i ekspertyzy do rozwoju skutecznych procesów 

partycypacyjnych. 

Przyjęcie innowacyjnych podejść do rozwoju miejskiego, w tym Inteligentne Miasta (Smart 

Cities) (12.5) 

• Innowacyjne podejścia do rewitalizacji obszarów miejskich są kluczowe celem rozwiązania 

złożonych i związanych z sobą problemów, które tłumaczą ubóstwo miejskie i społeczne 

wykluczenie. Ta ujemna dynamika jest często wynikiem społecznych, ekonomicznych i 

kulturalnych zmian, które wpływają przede wszystkim na obszary miejskie. Władze lokalne 

muszą odpowiedzieć na wyzwania zmieniającego się świata możliwie w jak najkrótszym 

czasie, wprowadzając innowacje w swoich strategiach, aby podjąć działania w zakresie 

nowych trudności z wykorzystaniem innowacyjnych i demonstracyjnych rozwiązań. 

• Nowe technologie, koncepcja Smart City (rozumiana z perspektywy opartej na ludziach) oraz 

inne instrumenty takie jak otwarte bazy danych i wykorzystanie GIS, mogą podnieść 

transformatywny potencjał strategii rewitalizacji obszarów miejskich. Wykorzystanie 
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technologii pozwalającej na uwzględnienie obecnych i przyszłych potrzeb jest istotnym 

motorem innowacji. Należy je stosować biorąc pod uwagę fakt, że z powodu złożonej 

sytuacji, która jest charakterystyczna dla ludzi żyjących w biedzie, ważne jest, aby zwracać 

uwagę na sposób, w jaki zapewniane są usługi publiczne (np. w wielu przypadkach powinny 

one być zapewniane w sposób łączący e-usługi z mediacją/interwencją społeczną). 

• Podejście obejmujące innowacyjną rewitalizację można również uzyskać stosując środki do 

zwalczania problemów związanych z klimatem i zmianami demograficznymi. To pierwsze 

wymaga uwzględnienia łagodzenia i dostosowywania w zintegrowanych strategiach 

rewitalizacji miejskiej, podczas gdy zagadnienie drugie wymaga zwrócenia większej uwagi na 

kilka kwestii (np. skuteczniejsze wsparcie w codziennym życiu młodych par – szczególnie 

kobiet i rodziców samotnie wychowujących dzieci – poświęcenie uwagi potrzebom i prośbom 

osób starszych, postęp w kierunku miast przyjaznych dzieciom, itp.) 

Zapewnienie wpływu na zmianę społeczną, w tym zmianę behawioralną, promowanie, m.in. 

równego dostępu do informacji, równości płci i umocnienia pozycji kobiet (12.6) 

• Zgodnie z Eurostatem (2017), kobiety i młodzież są bardzie narażone na życie w biedzie i 

społeczne wykluczenie niż mężczyźni. Wynika to z faktu, że role i obowiązki osób w 

rodzinach i miejscu pracy zmieniają się przez cały cykl życie i na ogół wpływa na nie płeć. 

Mając tego świadomość Eurostat wskazuje, że wiek i płeć są interesującymi przedmiotami do 

zbadania w ramach analizy problemu biedy i społecznego wykluczenia. Takie podejście 

przyjęto w ramach wszystkich działań, które dotyczą rozwoju wiedzy w niniejszym Planie 

Działań (Działanie 2, 3 i 4). 

• Badanie przeprowadzone przez Eurostat w 2015 r. wskazuje, że „kobiety były bardziej 

podatne na doświadczenie biedy lub społecznego wykluczenia niż mężczyźni o 1,4 p.p. 

(odsetek kobiet to 24,4 % a mężczyzn 23,0%)”. Fakt ten ma istotny wpływ na ubóstwo wśród 

dzieci. Spowodowane jest to tym, że głównym czynnikiem względem różnic pomiędzy 

kobietami a mężczyznami jest wyższy wskaźnik ubóstwa wśród samotnych matek, 

szczególnie tych z dziećmi na utrzymaniu. Podczas warsztatów na temat głównych przyczyn 

ubóstwa wśród kobiet, Dyrekcja Generalna ds. wewnętrznej polityki Parlamentu 

Europejskiego (2015) wskazała, że jednym powodem utrzymywania się różnic pomiędzy 

kobietami i mężczyznami jest to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci wykazują bardzo 

niską intensywność pracy w porównaniu z innymi gospodarstwami domowymi, w którym są 

dzieci. O wiele częściej głowami rodzin z rodzicem samotnie wychowującym dzieci są kobiety 

(prawie 10% wszystkich europejskich gospodarstw domowych w 2011 r.) niż mężczyźni 

(1,8%). Zestawienie wyników państw członkowskich w Arkuszu Informacyjnym Europejskiego 

Semestru (Thematic Fiche) wykazuje dwa środki polityczne, które mogłyby złagodzić ten 

problem: świadczenia pomocy dzieciom i rodzinom oraz dostęp do przystępnej cenowo, 

wysokiej jakości opieki nad dziećmi11. 

• Zgodnie z tym, wymiar związany z płcią rozumiany z perspektywy międzysektoralnej, który 

uwzględnia również inne czynniki takie jak rasa, wiek i przychód są brane pod uwagę we 

wszystkich działaniach proponowanych przez niniejszy Plan Pracy. 

Rewitalizacja obszarów miejskich, w tym społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, 

przestrzenne i kulturowe aspekty, również powiązane z rekultywacją terenów 

                                                           

11Arkusz informacyjny dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/info/files/european-semester-thematic-
factsheet-social-inclusion-2016_en  

https://ec.europa.eu/info/files/european-semester-thematic-factsheet-social-inclusion-2016_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-semester-thematic-factsheet-social-inclusion-2016_en
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poprzemysłowych w celu ograniczenia zużycia terenów niezagospodarowanych (12.8) 

• Rewitalizacja miejska, opracowana w sposób holistyczny, która łączy w sobie środki o 

wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym, przestrzennym, kulturalnym, 

związanym z klimatem i demograficznym, jest kluczową dziedziną publicznej polityki 

zwalczania ubóstwa miejskiego w UDAN. 

• Rewitalizacja na obszarach miejskich oparta na podejściu ukierunkowanym na ludzi może 

zapewnić innowacyjne rozwiązania. Przyczyną tego jest fakt, że strategie opierają się na 

diagnozie, która pomaga zrozumieć prawdziwe potrzeby wszystkich mieszkańców, 

szczególnie tych najbardziej narażonych na zagrożenia (dzieci, ludzi bezdomnych, 

mniejszości etniczne, ludzie starsi, samotnie wychowujące matki, itp.) oraz dlaczego 

doświadczają oni ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ten rodzaj podejścia umożliwia 

przeprowadzenie strategii rewitalizacji miejskiej dopasowanej do szczególnych sytuacji. 

• Rewitalizacja obszarów miejskich jest silnym instrumentem umożliwiającym ponowne 

zbalansowanie poziomu społecznej i ekonomicznej spójności miast. W tym kontekście ważne 

jest, aby obszary, na których wdrażane są  instrumenty rewitalizacji miejskiej posiadały 

niezbędny mechanizm pozwalający uniknąć gentryfikacji i zastąpienia użytku mieszkalnego 

gdy nie jest uznany za niezbędny w strategii rewitalizacji. 

• Rewitalizacja miejska może również być skutecznym narzędziem w walce z 

rozprzestrzenianiem się zabudowy miejskiej i osiąganiu wymieszania grup społecznych na 

nowych i starych osiedlach, mieście jako całości oraz całego obszaru funkcjonalnego. 

Świadczenie odpowiednich usług publicznych ogólnego pożytku (w rozumieniu art. 14 TFEU w 

związku z Protokołem Numer 26) (12.10) 

• Usługi publiczne odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu ubóstwa i społecznego wykluczenia. 

Pogląd ten został zawarty w podejściu opartym na ludziach i miejscach przyjętym przez 

niniejszy Plan Działania, jako że usługi publiczne takie jak szkoły, żłobki, służba zdrowia, 

świetlice i publiczny transport odgrywają główną rolę w codziennym życiu wszystkich 

mieszkańców. Rola ta jest szczególnie ważna w codziennym grup społecznych najbardziej 

narażonych na zagrożenia. W zasadzie, usługi publiczne, które są wysokiej jakości, 

dostosowane do realiów społecznych, o doskonałej lokalizacji w mieście (oparte o miasto z 

podejściem krótkodystansowym), i do których wszyscy mieszkańcy mają prawnie 

zagwarantowany dostęp, są kluczowe, aby poprawić sytuację życiową mieszkańców 

zaniedbanych osiedli, szczególnie dzieci i innych grup narażonych na zagrożenia. Znacząco 

przyczyniają się one do zlikwidowania różnic socjo-ekonomicznych w obrębie miasta. 

• W przypadku publicznego transportu ważne jest zaplanowanie sieci komunikacji publicznej, w 

której UDAN mają zapewniony dobry poziom dostępności i połączeń z obszarami 

funkcjonalnymi, do których są włączone, aby nie pozostawały w izolacji. W odniesieniu do 

transportu publicznego na obszarach ubogich, ważne jest również zwrócenie uwagi na cenę 

(przystępność), częstotliwość oraz poziom zabezpieczenia, jakie zapewniają użytkownikom 

(jest to szczególnie ważne dla pracowników, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy muszą 

podróżować nocą). 

3.2 Nowa Agenda Miejska i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

UE i państwa członkowskie uzgodniły wspólnie Nową Agendę Miejską i zobowiązały się do wdrożenia 

jej w ramach Agendy Miejskiej dla UE. W tej sekcji UPP wskazuje, w jaki sposób jego działania 
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nawiązują do twierdzeń/celów w zakresie ubóstwa miejskiego. Niektóre sformułowania Agendy 

Miejskiej dla UE zostały zacytowane poniżej wraz z wyjaśnieniem sposobu, w jaki niniejszy Plan 

Działania do nich nawiązuje: 

3. „Od konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie osiedli ludzkich w Vancouver w Kanadzie w 

1976 r. i w Stambule w Turcji w 1996, oraz przyjęcia milenijnych celów rozwojowych w 2000 r., 

obserwujemy  poprawę jakości życia milionów mieszkańców miast, w tym mieszkańców slumsów i 

osiedli nieformalnych.  Jednakże utrzymywanie się wielorakich form ubóstwa, rosnące 

nierówności i degradacja środowiska pozostają jednymi z głównych barier na drodze do globalnego 

zrównoważonego rozwoju, a społeczne i ekonomiczne wykluczenie oraz segregacja przestrzenna 

często bywają niezaprzeczalną  rzeczywistością w miastach i osiedlach ludzkich”.  

5. „Poprzez zmianę podejścia do sposobu w jaki miasta i osiedla ludzkie są planowane, projektowane,  

budowane, rządzone i zarządzane, nowa agenda miejska wspomoże wyeliminowanie ubóstwa i 

głodu we wszystkich ich formach i wymiarach, zmniejszy nierówności, będzie promować 

trwały, inkluzywny i zrównoważony rozwój gospodarczy; przyczyni się do osiągnięcia równości 

płci i równouprawnienia kobiet i dziewcząt w celu pełnego wykorzystania ich żywotnego 

wkładu w zrównoważony rozwój;  poprawi ludzkie zdrowie i dobrostan; będzie sprzyjać 

prężności i chronić środowisko”. 

14. „W celu osiągnięcia naszej wizji, postanawiamy przyjąć nową agendę miejską, kierując się 

następującymi, wzajemnie powiązanymi zasadami: 

(a) Nie pozostawić nikogo samemu sobie, kładąc kres ubóstwu we wszystkich formach i 

wymiarach, w tym poprzez wyeliminowanie skrajnego ubóstwa, poprzez zapewnienie równych 

praw i szans,  społeczno-gospodarczej i kulturowej różnorodności oraz integracji w przestrzeni 

miejskiej, poprzez polepszenie warunków życia, edukacji, bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, 

zdrowia i  dobrostanu, w tym poprzez zwalczenie epidemii AIDS, gruźlicy i malarii, poprzez 

propagowanie bezpieczeństwa oraz eliminację dyskryminacji i wszelkich form przemocy, 

poprzez zapewnienie publicznego uczestnictwa dającego bezpieczny i równy dostęp dla 

wszystkich oraz poprzez  zapewnienie równego dostępu do wszelkich fizycznych i społecznych 

usług infrastrukturalnych i  podstawowych, jak również do odpowiedniego i przystępnego 

mieszkalnictwa;” 

25. „Uznajemy, że eliminacja ubóstwa we wszelkich jego formach i wymiarach, w tym ubóstwa 

skrajnego, jest największym globalnym wyzwaniem i warunkiem koniecznym dla 

zrównoważonego rozwoju. Uznajemy również, że wzmagające się nierówności i utrzymywanie się 

wielorakich wymiarów ubóstwa, w tym wzrastająca liczba mieszkańców slumsów i osiedli 

nieformalnych, wpływają na rozwinięte i rozwijające się kraje, oraz że organizacja przestrzenna, 

dostępność i projekt przestrzeni miejskiej, jak również infrastruktura i świadczenie 

podstawowych usług, wraz z politykami rozwojowymi, mogą  promować lub spowalniać 

spójność społeczną, równość i społeczne włączenie.” 

63. „Dostrzegamy, że miasta i osiedla ludzkie zmagają się z bezprecedensowymi zagrożeniami 

wynikającymi z niezrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji, utraty różnorodności 

biologicznej, presji na ekosystemy, zanieczyszczeń, klęsk żywiołowych występujących naturalnie i 

katastrof spowodowanych przez człowieka, oraz ze zmiany klimatu i wiążących się z tym zagrożeń, 
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które niweczą wysiłki na rzecz wyeliminowania ubóstwa we wszystkich jego formach i 

wymiarach oraz na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę trendy 

demograficzne w miastach i centralną rolę miast w gospodarce globalnej, jeśli chodzi o działania w 

zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, oraz wykorzystanie zasobów i 

ekosystemów, sposób ich planowania, finansowania, rozwoju, budowania i zarządzania ma 

bezpośredni wpływ na zrównoważony rozwój i prężność, który wykracza daleko poza granice miast.” 

Utrzymywanie się ubóstwa miejskiego, społecznego i ekonomicznego wykluczenia oraz segregacji 

przestrzennej doprowadziło do utworzenia niniejszego Planu Działania przez UPP. UPP zgadza się z 

ideami zawartymi w akapitach Nowej Agendy Miejskiej i proponuje szereg działań specjalnie 

opracowanych w celu zwalczania złożonego i szczególnego problemu ubóstwa miejskiego. 

Wszystkie opracowane działania (zob. sekcję 2 w niniejszym dokumencie) są ukierunkowane na 

zwalczenie ubóstwa, ograniczenie nierówności i promowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W związku z tym, niniejszy Plan Działania 

koncentruje się na czterech priorytetach wspomnianych w części 2.2: (1) Ubóstwo wśród dzieci; (2) 

Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich i dzielnic; (3) Bezdomność; oraz (4) Podatność 

społeczności romskiej na zagrożenia, oraz proponuje umożliwienie lokalnym władzom wspieranie 

innych grup społecznych szczególnie podatnych na zagrożenia (Działanie 1). 

Proponowane działania poświęcone są również równości płci i upodmiotowieniu wszystkich kobiet i 

dziewcząt. Równość płci przyjęto jako przekrojową kwestię w niniejszym Planie Działania (zob. część 

4.1.), tj. wymiar związany z płcią został uwzględniony w opracowaniu działań oraz w celach do 

osiągnięcia. Niniejszy Plan Działania uwzględnia fakt, że często decyzje polityczne nie są korzystne 

względem życia wszystkich mieszkańców i nie wspierają ich w równym stopniu. Aby tego uniknąć, 

Plan Działania UPP proponuje działania, które przyjmują podejście ukierunkowane na ludzi, których 

celem jest zrozumienie szczególnych problemów, z jakimi zmagają się wszystkie grupy społeczne 

żyjące w zaniedbanych osiedlach, aby uwzględnić ich szczególne potrzeby i prośby w strategiach 

miejskiej rewitalizacji oraz podjęcie działań politycznych ukierunkowanych na odwrócenie trendów 

ubóstwa miejskiego. Przyjęcie podejścia opartego na ludziach jest również szczególnie 

ukierunkowane na poprawę zdrowia i dobrostanu człowieka. 

Niniejszy Plan Działania uwzględnia również znaczenie organizacji przestrzennej, dostępności i 

rozplanowania przestrzeni miejskiej względem problemu ubóstwa miejskiego. Jest to koncepcja 

obecna w podejściu większości proponowanych działań i jest to szczególnie ważne w przypadku 

Działania 1, 6 i 7, w których wymiar przestrzenny ubóstwa miejskiego jest kluczowym czynnikiem. Co 

więcej kwestia dostępności jest szczególnie podejmowana przez kwestię przekrojową (zob. część 

5.1), w której skuteczne i bezpieczne usługi publicznego transportu sieci spacerowej przestrzeni 

publicznej uznaje się za konieczne celem uniknięcia przestrzennej segregacji większości obszarów 

miejskich podatnych na zagrożenia oraz celem zrewitalizowania zaniedbanych obszarów i osiedli. 

Rola miast względem wyzwań w zakresie środowiska i zmiany klimatu poprzez działania w zakresie 

ponownej naturalizacji, łagodzenia i dostosowywania również została zawarta w niniejszym Planie 

Działania. Przede wszystkim Działanie 7 proponuje rozwój Paktów lokalnych dla rewitalizacji 

zaniedbanych obszarów miejskich i dzielnic (UDAN). Obejmuje ono działanie w zakresie szczególnego 

wymiaru „Środowisko/Energia” degradacji obszarów miejskich, które wiąże się z uwzględnieniem 

środków łagodzenia i adaptacji w holistycznych strategiach rewitalizacji w kontekście Paktów 
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Lokalnych. Poza tym, trudności związane ze środowiskiem i zmianą klimatu muszą być uwzględnione 

w opracowaniu zintegrowanych strategii rewitalizacji obszarów miejskich, które władze miejskie będą 

miały możliwość rozwijać w ramach Paktu Lokalnego (Działanie 6). 

3.3 Powiązania z innymi partnerstwami 

Powiązania z innymi partnerstwami, szczególnie z partnerstwami pilotażowymi w zakresie Mieszkań w 

przystępnych cenach oraz Integracji Migrantów i Uchodźców, zostały zbadane, przede wszystkim 

podczas spotkań dwustronnych organizowanych w kontekście spotkania koordynacyjnego w dniach 

21–22 czerwca 2017 r. (koordynatorzy wszystkich aktywnych partnerstw spotkali się w Brukseli w celu 

omówienia postępów, wyzwań i kwestii przekrojowych). 

Walka z bezdomnością jest rozumiana w kontekście UPP jako walka z formą skrajnego ubóstwa, 

szczególnie widoczna na obszarach miejskich. W drodze debat podjętych przez partnerów, utworzono 

wyraźne powiązania z potrzebą innowacyjnych rozwiązań opartych na mieszkalnictwie (Najpierw 

Mieszkania) w celu rozwiązania tego narastającego w Europie problemu, ale zostało ono również 

powiązane z przystępnością cenową mieszkań oraz skutecznością polityki mieszkaniowej w zakresie 

dostępności dla grup podatnych na zagrożenia. Ze względu na fakt, że że ten ostatni punkt jest 

przedmiotem działań Partnerstwa ds. przystępnego cenowo mieszkalnictwa, świadomie zdecydowano 

o uniknięciu nakładania się na siebie i/lub powtarzania się działań. Partnerstwo ds. mieszkań 

przystępnych cenowo, poprzez koncentrowanie się na mieszkalnictwie, wyraźnie zdefiniowało zakres 

spektrum mieszkań w przystępnych cenach, z pominięciem skrajnych segmentów rynku 

mieszkaniowego (z jednej strony wysokiej jakości, luksusowe mieszkania, a z drugiej mieszkania 

przeznaczone w sytuacjach kryzysowych lub awaryjnych, w tym schroniska lub innowacyjne 

rozwiązania mieszkaniowe). 

Zidentyfikowano również powiązania z działaniami opracowanymi przez Partnerstwo ds. migrantów i 

uchodźców, np. koncentracja na grupie docelowej dzieci migrantów oraz wzmocnienie polityki 

desegregacji w europejskich miastach. 

Dalsze spotkania koordynacyjne są zaplanowane na rok 2018 i będą służyć dalszemu omówieniu 

zagadnień przekrojowych oraz sposobów wspólnego zarządzania powiązaniami i przypadkami 

nakładania się kwestii przez odpowiednich koordynatorów partnerstw.  
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ANEKS 1: Odpowiedź UPP na informacje 

zwrotne otrzymane w ramach konsultacji 

W lipcu 2017 r. przeprowadzono proces konsultacji społecznych na temat Planu Działania UPP. 

Trzynaście działań przedstawiono w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym na platformie online 

Futurium. Wszystkie podmioty zainteresowane (np. instytucje, sektor prywatny, NGO, badacze, 

mieszkańcy, itp.) dostali szansę wniesienia wkładu w wersję ostateczną Planu Działania UPP poprzez 

dzielenie się wiedzą i przedstawianie swoich uwag na temat działań opracowywanych przez 

partnerstwo. 

W ramach paktu amsterdamskiego publiczne konsultacje uznaje się za część procesu ewaluacji 

działań opracowywanych przez partnerstwa. W przypadku UPP, publiczne konsultacje zostały 

rozpoczęte 10 lipca 2017 r. a zakończone 25 sierpnia 2017 r. Całkowita liczba odpowiedzi to 23 z 12 

państw członkowskich. Pojedyncze osoby wysłały 5 odpowiedzi, a organizacje – 18. 

Po podjęciu decyzji przez partnerstwo, poniższa tabela przedstawia, jak różne odpowiedzi i uwagi 

zostały uwzględnione w ostatecznej wersji Planu Działania. W tabeli wymieniono tylko najważniejsze 

uwagi i nie stanowi ona wyczerpującej listy wszystkich otrzymanych informacji zwrotnych. 

 Uwaga 
Jak uwaga została uwzględniona w ostatecznej wersji 

Planu Działania? 

1 

Ogólna struktura zaproponowana 

przez Pakt Amsterdamski (lepsze 

uregulowania prawne, poprawa 

finansowania i lepsza wiedza, ang. 

Better Regulation, Better Funding, 

Better Knowledge). 

Ogólna struktura zaproponowana w szablonie Planu 

Działania (Better Regulation, Better Funding, Better 

Knowledge) była brana pod uwagę, ale UPP zdecydowało 

się ustrukturyzować Plan Działania zgodnie z własnymi 

priorytetami celem uzyskania większej spójności. 

2 Przydzielanie versus elastyczność. 

Celem UPP jest zwalczenie ubóstwa miejskiego zgodnie z 

podejściem opartym na ludziach i obszarach, co pozwala 

uwzględnić wymiar terytorialny ubóstwa miejskiego. 

3 
Dlaczego UPP skupia się na 

czterech priorytetach? 

Wprowadzenie zawiera wyjaśnienie, dlaczego UPP 

zdecydowało się skoncentrować na czterech obszarach 

priorytetowych. Wprowadzenie oraz inne fragmenty tekstu 

wspominają o innych obszarach polityki i grupach 

docelowych, wobec których UPP również podjęło 

działania. 

4 

Uwzględnienie wszystkich grup 

podatnych na zagrożenia, w tym 

żyjących w skrajnej biedzie oraz 

osoby zagrożone ubóstwem. 

Wprowadzenie wyjaśnia, że Plan Działania wspiera 

wszystkie grupy podatne na zagrożenia, w tym te żyjące w 

skrajnym ubóstwie i zagrożone ubóstwem. 
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 Uwaga 
Jak uwaga została uwzględniona w ostatecznej wersji 

Planu Działania? 

5 

Zaangażowanie NGO i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego (w 

zintegrowane działania). 

Znaczenie zaangażowania NGO i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego zostało wzmocnione w 

zintegrowanych działaniach (Działania 1–3). Znaczenie 

przyjęcia podejścia wielopoziomowego zostało bardziej 

uwydatnione. 

6 

Procesy rewitalizacji miejskiej nie 

powinny „wypychać” biednych z ich 

osiedli. 

UPP całkowicie się z tym zgadza i wprowadziło 

wyjaśnienie w tym zakresie w ramach Działania 2 Planu 

Działania, w którym wspomniano, że procesy 

rewitalizacyjne zaniedbanych obszarów miejskich muszą 

zapobiegać gentryfikacji tych obszarów. 

7 

Należy angażować władze miejskie 

na wszystkich etapach procesu 

kształtowania polityki. 

W wersji roboczej Planu Działania już wspomniano, że 

władze lokalne muszą być włączone w proces 

kształtowania polityki obejmujący proponowane działania. 

UPP zgodziło się zawrzeć w ostatecznej wersji Planu 

Działania odniesienia do tego faktu w innych fragmentach 

tekstu. 

8 

Działanie 2 i 4 brzmią zbyt 

podobnie, nawet jeśli zajmują się 

innymi kwestiami. 

Nazwa Działania 2 została na nowo sformułowana tak, aby 

koncentrowała się wyraźniej na zawartości. 

9 

Działania 3 i 4 wykazują wyraźny 

potencjał do złączenia się w jedno 

jasne i solidniejsze działanie. 

Dwa działania zostały połączone w jedno „super 

Działanie”. Opisuje ono w sposób klarowny dlaczego i w 

jaki sposób dane na temat kluczowych grup podatnych na 

zagrożenia (dzieci, bezdomni i społeczność romska) 

zostaną zharmonizowane i zgromadzone. 

10 

Za kwestię nadrzędną uznaje się, 

że nowe działanie (wynikające z 

połączenia wcześniejszego 

działania 3 i 4) określa, że dane 

muszą być zbierane na szczeblu 

NUTS III. 

Nowe działanie określa w różnych częściach tekstu, że 

dane muszą być zbierane co najmniej na szczeblu NUTS 

III. 

11 

Proszę zamieścić odniesienie do 

uwzględnienia ubóstwa 

energetycznego. 

Dokonano tego w streszczeniu Planu Działania. 

12 
Poprzednie Działanie 7 i 8 (obecne 

Działania 6 i 7). 

W działaniach 6 i 7 wyjaśniono, że zostaną one 

przetestowane w ramach projektu pilotażowego w 

kontekście URBACT. Podkreślono również ich 

współzależność z Działaniem 1 (Grant blokowy). 
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 Uwaga 
Jak uwaga została uwzględniona w ostatecznej wersji 

Planu Działania? 

13 

Poprzednie Działanie 9 (obecne 

Działania 8) powinno zawierać 

bardziej sprecyzowane działania. 

Zmiana ta została wdrożona, więc obecnie Działanie 8 

zawiera szereg konkretnych działań, które mogą zostać 

podjęte przez władze krajowe i wdrożone przez władze 

regionalne lub lokalne, w tym działania „Najpierw 

Mieszkanie” i działania opierające się na mieszkalnictwie. 

14 

W poprzednim Działaniu 9 należy 

uwzględnić działania 

skoncentrowane na dzieciach 

(obecne Działanie 8). 

Tekst zawiera zdanie wyjaśniające, że Działanie 8 

koncentruje się na dorosłych i dzieciach, którzy są 

bezdomni od dłuższego czasu. 

15 

W poprzednim Działaniu 10 

(obecne Działanie 9) istnieje 

potrzeba opracowania holistycznych 

strategii do walki z bezdomnością/ 

do oferowania punktów szkoleń/ 

oraz do integracji grupy docelowej i 

organizacji socjalnych pracujących 

z nimi. 

Zostało to uwzględnione w Działaniu 9. 

16 

Poprzednie Działania 10 i 13 

wymagają odniesienia do Funduszy 

Spójności, a nie do Funduszy ESI. 

Sugestia ta została uwzględniona w ostatecznej wersji 

Planu Działania. 

17 

W publicznych informacjach 

zwrotnych zawarto kilka sugestii 

dotyczących programu ramowego 

dla Romów  

Partnerstwo zauważyło, że większość tych sugestii 

stanowiła rzetelne zalecenia, które zostaną wzięte pod 

uwagę w fazie wdrożenia Planu działania, a nie na etapie 

opracowywania. 

18 

W poprzednim Działaniu 12 

(Działanie 11) należy włączyć 

społeczność romską w proces 

kształtowania polityki już na 

początku. 

UPP zgodziło się uwzględnić podejście wielopoziomowe, 

które obejmuje zaangażowanie grup docelowych na 

wszystkich etapach procesu kształtowania polityki. 

19. 

Zasugerowano, aby dopracować 

kwestie różnych typów segregacji 

na poziomie miasta oraz 

wykorzystać dane FRA w tym 

zakresie. 

Partnerstwo uznało, że odniesienie się do wszystkich 

typów segregacji, jakie występują wykracza poza zakres 

działania, niemniej, uznaje wieloaspektową naturę 

zagadnienia segregacji. 
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 Uwaga 
Jak uwaga została uwzględniona w ostatecznej wersji 

Planu Działania? 

20. 

Potrzeba ogólnego wyjaśnienia 

kilku kwestii w tekście: potrzeba 

działań zakładających uczestnictwo 

i działań wielopoziomowych, fakt, że 

wszystkie grupy podatne na 

zagrożenia są wspierane przez Plan 

Działania, itp. 

Wprowadzenie zawiera wyraźne odniesienia do tej grupy 

ogólnych zasad. 
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