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Europejska Sieć Społeczna (ESN) zrzesza kluczowe osoby projektujące i realizujące lokalną publiczną pomoc 

społeczną  w całej Europie, aby uczyć się od siebie nawzajem i przyczynić się swoim doświadczeniem i wiedzą do  

budowania skutecznej polityki i praktyki społecznej. Wspólnie z naszymi członkami chcemy przyczynić się do tego, 

aby zapewnić wszystkim  obywatelom wysokiej jakości opiekę społeczną, a szczególnie poprawę warunków życia 

najbardziej potrzebujących w naszym społeczeństwie.
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Najważniejsze wydarzenia w roku 2011 
 
W świetle nieustających wyzwań, które stoją przed opieką społeczną w całej Europie, nasza 
sieć jest bardziej niż kiedykolwiek aktywna w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, 
spotkaniach z innymi pracownikami pomocy społecznej, mających na celu wymianę 
pomysłów i dobrych praktyk.  
 
Styczeń 
Przyczyniliśmy się do zmian polityki UE w 
zakresie miejsc przyjaznych osobom 
starszym w Wielkiej Brytanii 
Luty 
Mówiliśmy na Konferencji "Z niedoli do 
doskonałości" (Excellence out of 
Adversity) w Glasgow, organizowanej 
przez członka ESN, Umiejętności na rzecz 
Opieki i Rozwoju 
Marzec 
Udział w Światowym Sympozjum Osób 
Niepełnosprawnych w Stambule 
Dołączyliśmy do europejskiej grupy 
ekspertów w zakresie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej 
Kwiecień 
Wzięliśmy udział w brukselskim spotkaniu 
konsultacyjnym na temat unijnej 
współpracy w dziedzinie ochrony socjalnej 
i integracji 
Maj 
120 specjalistów wzięło udział w naszym 
Wiosennym Seminarium w Budapeszcie, 
poświęconym promowaniu innowacji w 
zakresie opieki społecznej 
Wzięliśmy udział w Forum Innowacji 
Społecznych w Komitecie Regionów 
Czerwiec 
Opublikowano nasze stanowisko w 
sprawie Zaleceń Komisji Europejskiej w 
zakresie przedwczesnego kończenia 
nauki 
Opublikowano naszą deklarację polityki w 
zakresie krajowych strategii integracji 

Romów 
Lipiec 
Ponad 400 specjalistów wzięło udział w 
naszej 19. Europejskiej Konferencji Służb 
Socjalnych w Warszawie 
Zorganizowaliśmy Warsztaty członków 
ESN dotyczące strategii Europa 2020 
Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym w Brighton 
Sierpień 
Miesiąc konsolidacji i przygotowania do 
jesieni 
Wrzesień 
Zorganizowaliśmy konferencję Raport o 
Zdrowiu Psychicznym (Mental Health 
Report) w Parlamencie Europejskim w 
Brukseli  
Październik 
Uczestniczyliśmy w pierwszej Dorocznej 
Konwencji Platformy Europejskiej Walki z 
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w 
Krakowie 
Współpracowaliśmy z naszym członkiem 
w Cluj w 3 Konferencji Rumuńskich Służb 
Socjalnych 
Listopad 
70 delegatów uczestniczyło w Jesiennym 
Seminarium "Inwestowanie w dzieci" w 
Paryżu 
Grudzień 
Organizowaliśmy pierwszą sesję 
treningową w zakresie Rozwoju opieki 
środowiskowej 
Wzięliśmy udział w brukselskim spotkaniu 
konsultacyjnym w sprawie ubóstwa dzieci. 
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List od Johna Hallorana 
Prezesa 
 
Drodzy członkowie i przyjaciele ESN, 
 
W tym corocznym przeglądzie, przyjrzymy się naszym działaniom i dokonaniom w 2011 
roku. W świetle nieustających wyzwań, które stoją przed pomocą społeczną w całej Europie, 
nasza sieć jest bardziej niż kiedykolwiek aktywna w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, 
spotkaniach z innymi pracownikami pomocy społecznej, mających na celu wymianę 
pomysłów i dobrych praktyk.  
 
Podczas naszego Wiosennego Seminarium w Budapeszcie przyjrzeliśmy się dwóm 
głównym kwestiom - jak zapewnić oszczędności poprzez (re)organizację opieki i jak 
promować inwestycje w opiekę społeczną. Zorganizowaliśmy jesienne seminarium w 
Paryżu, aby skupić się na wczesnym dzieciństwie oraz ochronie dzieci i wpływie tego 
rodzaju opieki społecznej na walkę z ubóstwem i poprawę dobrobytu. 
 
We wrześniu rozpoczęliśmy konferencję dotyczącą Raportu na temat zdrowia i dobrostanu 
psychicznego w Europie w Parlamencie Europejskim, gdzie Nessa Childers, deputowana 
PE, była gospodarzem rozmów na temat ustanowienia zdrowia psychicznego priorytetem w 
ramach Strategii Europa 2020.  
 
ESN także pogłębiła swoje prace na rzecz deinstytucjonalizacji i zorganizowała swój 
pierwszy kurs szkoleniowy, aby zapewnić delegacjom czterech krajów Grupy 
Wyszehradzkiej odpowiednie umiejętności i know-how do zarządzania przejściem od opieki 
instytucjonalnej do opieki w oparciu o społeczności lokalne.  
 
To tylko kilka z najważniejszych punktów naszej wspólnej pracy w 2011 roku. Zapraszam do 
przeczytania niniejszego raportu - jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej. Dziękuję 
wszystkim za poświęcenie i zaangażowanie i liczę na dalszą współpracę z Państwem w 
2012 roku.  
 
Serdecznie pozdrawiam, 
 

 
 
 
John Halloran 
Prezes 
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Polityka i Praktyka 
 
Innowacyjna odpowiedź na czasy pełne wyzwań 
Seminarium wiosenne 
 

120 menedżerów wyższego szczebla, specjalistów i badaczy z Węgier oraz reszty Europy 
spotkało się na seminarium wiosennym ESN, zorganizowanym w Budapeszcie w dniach  
17-18 maja, w ramach węgierskiej prezydencji w UE. Pracowano nad dwiema kwestiami: jak 
zapewnić oszczędności poprzez (re)organizację opieki i jak promować inwestycje w opiekę 
społeczną. 

 
  
"Innowacje wymagają przywództwa. Innowacje zaczynają się od nas samych. Jako 
przywódcy musimy chcieć podejmować ryzyko ..."  
Steinar Eggen Kristensen, Kierownik Służb Społecznych, gmina Aarhus, Dania 
 
Podczas sesji otwierającej dyskutowano zróżnicowany wpływ kryzysu w różnych krajach i 
regionach Europy w zakresie finansów publicznych i dobrostanu. Wśród prelegentów był dr 
Nicolas Scharioth, z europejskiego oddziału Instytutu Gallupa, zajmującego się badaniem 
opinii publicznej, który zauważył, że „przyszłość wygląda bardziej posępnie dla grup 
wymagających szczególnej troski”, takich jak rodzin wielodzietnych, starszyche kobietoraz 
gorzej wykształconych bezrobotnych. Są oni wśród osób, które mogą potrzebować usług 
opieki społecznej i zasiłków, wskazując na dalszy wzrost zapotrzebowania na nie w 2012 
roku.  
 
Tematem drugiej sesji plenarnej było jak naj lepsze wykorzystanie istniejących zasobów – 
które jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla służb społecznych. Wśród przykładów, Gmina 
Horsens, w Danii, pokazała, jak zaoszczędzono około 10% rocznie, przenosząc obywateli z 
trudnościami w nauce oraz problemami psychiatrycznymi z mieszkań chronionych ze stałym 
personelem, do ich własnych mieszkań z dostępem do pomocy na wezwanie. Co istotne, to 
przyczyniło się do poprawy poczucia własnej wartości i niezależności wśród odbiorców tego 
rodzaju pomocy. 
 
Starsi menedżerowie są coraz częściej proszeni o uzasadnienie inteligentnych inwestycji w 
służby społeczne - omówiono dwa przykłady na trzecim posiedzeniu plenarnym. W badaniu 
przeprowadzonym w krajach skandynawskich, dotyczącym publiczno-prywatnych inwestycji 
w zakresie technologii informatycznych, podkreślono uzyskane oszczędności w wysokości 
do 200 000 EUR miesięcznie w kosztach czasu pracy personelu w przypadku domowej 
pielęgnacji. Natomiast w Walii, przewiduje się, że inwestycje w umiejętności menedżerów z 
pierwszej linii zapewnią lepsze wykorzystanie zasobów i lepiej reagujące służby dla ludzi w 
potrzebie. 
 
Seminarium przyniosło szereg innowacyjnych pomysłów na trudne czasy: 

− opiekę nad i inwestowanie w pracowników, którzy są sami w obliczu zwiększonego 
napięcia oraz radzenie sobie z większym i bardziej złożonym obciążeniem; 

− postrzeganie klientów, jako współtworzących służby; 
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− promowanie większej niezależność i samodzielności, ponieważ klienci mogą 
potrzebować mniej pomocy i wsparcia niż tradycyjnie zakładają to profesjonaliści; 

− poprawa kontaktów pomiędzy lokalnymi podmiotami, być może szczególnie w 
regionach bardzo małych gmin; 

− wykorzystanie know-how specjalistów pracujących na pierwszej linii, aby znaleźć 
niewykorzystany dotąd potencjał dla innowacji; 

− zwiększenie świadomości możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) dla 
innowacji 

 
ESN uruchomi nową grupę roboczą "Przywództwo, wydajność i innowacje" w 2012 roku, w 
celu przyspieszenia prac nad tymi kwestiami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artykuły i prezentacje dostępne na www.esn-eu.org/events 
 

http://www.esn-eu.org/events
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Polityka i Praktyka 
 
Inwestowanie w dzieci 
Seminarium jesienne  
 

Na jesiennym seminarium ESN badano relacje między wczesnym dzieciństwem ,ochroną 
dzieci a wpływem tego rodzaju opieki społecznej na walkę z ubóstwem i poprawą dobrobytu. 
Zostało ono zorganizowane we współpracy z członkami ESN we Francji - Stowarzyszeniem 
Dyrektorów Służb Społecznych (ANDASS) i Krajowym Obserwatorium Dziecka w 
Niebezpieczeństwie (ONED). 

 
 
“Musimy zapewnić, aby usługi powszechnie dostępne odpowiednio wcześnie identyfikowały 
najbardziej zagrożone dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia lub ochrony. "  
Päivi Lindberg, Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej, Finlandia 
 
Jesienne Seminarium ESN odbyło się w Paryżu w dniach 14-15 listopada, skupiając 
dyrektorów, specjalistów i naukowców w zakresie usług społecznych,  Celem seminarium 
było umożliwienie uczestnikom podzielenia  się swoją wiedzą i wniesienie swojego wkładu w 
przyszłe wytyczne polityki UE w sprawie ubóstwa dzieci i ich dobrobytu. Podczas pierwszej 
sesji, przemawiający uzasadnili inwestycje w wysokiej jakości usługi we wczesnych latach 
dorastania. Profesor Edward Melhuish z Birkbeck College, Uniwersytet w Londynie, 
przedstawił dowody na zwrot z inwestycji w pierwszych latach życia człwieka . 
 
Podczas drugiej sesji, członkowie ESN zbadali powiązania między wczesnymi usługami 
opiekuńczymi i specjalistyczną ochroną dzieci. Patricia Kearney z The Social Care Institute 
for Excellence w Wielkiej Brytanii podkreśliła, że „każdy profesjonalista pracujący z dziećmi 
ma do odegrania rolę w ochronie dzieci”. Podobnie, Márta Korintus i Ferenc Sidlovics z 
Narodowego Instytutu Rodziny i Polityki Społecznej na Węgrzech, podkreślili znaczenie 
współpracy między tymi służbami w zakresie zapobiegania i identyfikacji sytuacji ryzyka i 
kierowania sprawy do odpowiednich służb w razie potrzeby. 
 
W końcowej dyskusji przy okrągłym stole, na zakończenie konferencji, uczestnicy panelu 
podkreślili następujące potrzeby: 
 

− zrozumienia skomplikowanego zespołu przyczyn i skutków ubóstwa dzieci; 
− zapewnienia powszechności usług, w celu wczesnej identyfikacji najbardziej 

narażonych dzieci, które potrzebują wsparcia i ochrony; 
− zapewnienia, że wczesne dzieciństwo i usługi ochrony dzieci zwiększają znaczenie 

praw dziecka; 
− poprawy współpracy w różnych usługach i między szczeblami władzy; 
− lepszej kontroli rezultatów usług, aby dowiedzieć się, co działa najkorzystniej dla 

dzieci i rodzin z grup ryzyka. 
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Wkład ESN do polityki UE w sprawie ubóstwa i dobrobytu dzieci 
 
Grupa doraźna Komitet Ochrony Socjalnej została założona w 2011 roku, w celu doradzania 
Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia nowych Zaleceń dotyczących ubóstwa i dobrobytu 
dzieci. ESN została zaproszona do wzięcia udziału w konsultacjach w kształtowaniu 
wytycznych dla polityki. Przedstawiciele ESN, Alfonso Lara Montero i Alexis Jay, Główny 
Doradca ds. Opieki Społecznej dla szkockiego rządu, reprezentowali ESN i mówili na temat 
usług społecznych, w szczególności ochrony dzieci, opowiadając się za udziałem dzieci w 
decyzjach dotyczących ich życia. Opierając się na wynikach Jesiennego Seminarium, ESN 
argumentowała za podejściem zapobiegawczym, które zapewnia, że narażone dzieci mogą 
zostać wcześnie zidentyfikowane i otoczone właściwym wsparciem.ESN podkreśliła również, 
że decydenci powinni widzieć to jako inwestycję - nie tylko w szanse życiowe dzieci, ale 
również w zapewnienie przyszłej spójności społecznej i gospodarczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artykuły i prezentacje dostępne na www.esn-eu.org/children-and-families 

http://www.esn-eu.org/events
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Polityka i Praktyka 
 
Zarządzanie zmianami: Rola władz publicznych w deinstytucjonalizacji  
Szkolenie 
 

Celem wsparcia przejścia od opieki instytucjonalnej to opieki w oparciu o społeczności 
lokalne ESN uruchomiła swój pierwszy kurs szkoleń;  kurs z udziałem przedstawicieli 
różnych szczebli administracji publicznej i usługodawców z Czech, Węgier, Polski i Słowacji. 
Kurs jest prowadzony we współpracy z Centrum Tizard na Uniwersytecie w Kent, w Wielkiej 
Brytanii. 

 
 
 “Jesteśmy tutaj, aby się uczyć, musimy tworzyć nowe usługi i szkolenia naszych 
pracowników, aby móc działać w nowym środowisku.” Miklós Szentkatolnay, Publiczna 
Fundacja Równych Szans Osób Niepełnosprawnych, Węgry 
 
"Osoby z trudnościami w uczeniu nie są inne. Jesteśmy tacy sami jak inni. Możemy nauczyć 
się nowych umiejętności." Andrew Walker, użytkownik usług społecznych w Southdown  
 
Kurs ma na celu określenie zasad, wartości i umiejętności niezbędnych do rozwoju 
nowoczesnych usług, opartych na społeczności oraz wspieranie zamknięcia dużych 
instytucji. Kurs dostarcza uczestnikom wiedzy w zakresie planowania strategicznego i 
operacyjnego zarządzania usługami, co pozwoli im przeanalizować swoje usługi i opracować 
strategię deinstytucjonalizacji.  
 
Pierwsza sesja treningowa odbyła się w Brighton w listopadzie i otwarła dyskusję na temat 
tego, co się rozumie przez deinstytucjonalizacji. Julie-Beadle Brown, wykładowca pedagogiki 
specjalnej się w Centrum Tizard, powiedziała, że chodzi o filozofię opieki, która stawia 
jednostkę w centrum wszystkich interakcji i zapobiega jej wykluczeniu społecznemu.  
Proces deinstytucjonalizacji jest na różnych etapach, w każdym z czterech krajów 
uczestniczących w programie: 

− Czechy jako pierwsze uruchomiły krajową reformę oraz własne Centrum 
Transformacji Służb Społecznych, które teraz prowadzi ogólnokrajowy program 
stopniowego zamykania instytucji. 

− Rząd słowacki ogłosił właśnie strategię krajową, która będzie korzystać z funduszy 
strukturalnych UE do tworzenia nowej infrastruktury opieki społecznej i szkolenia 
pracowników. 

− Na Węgrzech, latem 2011, rząd przyjął nową strategię, ale obecna sytuacja 
gospodarcza utrudnia jej realizację.  

− Polska obecnie nie ma jasnej strategii krajowej, w celu promowania alternatywnej 
opieki opartej o społeczność lokalną. 
 

Aby zobaczyć, jak opieka społeczna wygląda w rzeczywistości, uczestnicy odwiedzili osiem 
mieszkań chronionych w okolicy Brighton, zapewnianych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Southdown w ramach umowy z Radą Miejską Brighton & Hove. Później rozmawiali z 
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ekspertami z Włoch (Lorenzo Rampazzo, Veneto Region) i Słowenii (Davor Dominkus, 
Ministerstwo Spraw Społecznych), którzy dzielili się swoim doświadczeniem i 
zaangażowaniem w deinstytucjonalizację i wskazali grupie niektóre z powracających 
wyzwań deinstytucjonalizacji: 

− usunięcie piętna choroby psychicznej i niepełnosprawności; 
− przesunięcie środków ze szpitali do społeczności; 
− zapewnienie dobrego skoordynowania usług społecznych; 
− promowanie skupienia się na rehabilitacji, aby ludzie mogli żyć samodzielnie. 

 
Kurs będzie kontynuowany w 2012 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.esn-eu.org/towards-community-care 

http://www.esn-eu.org/towards-community-care
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Polityka i Praktyka 
 
Zdrowie i dobrostan psychiczny w Europie: Zorientowane na Osobę Podejście 
Wspólnotowe 
Rozpoczęcie prac raportu ESN przy Parlamencie Europejskim 
 

W dniu 21 września 2011 ESN rozpoczęła sprawozdanie z działań swojej grupy roboczej ds. 
zdrowia psychicznego i dobrostanu na imprezie zorganizowanej przez irlandzką deputowaną 
PE, Nessę Childers. Wydarzenie to zgromadziło delegatów z całej Europy, w tym 
menedżerów usług, specjalistów, badaczy i odbiorców usług, we wspólnym wysiłku, aby 
wspierać polepszenie usług w zakresie zdrowia psychicznego.  

 
 

“Inwestycje w usługi w zakresie zdrowia psychicznego oparte na lokalnej społeczności są 
kluczem do osiągnięcia celów strategii Europa 2020.” Nessa Childers, deputowana PE 
 
Na pierwszej sesji zbadano pozytywny wpływ na zdrowienie płynący z podejścia 
nastawionego na osobę oraz rolę opieki społecznej i zdrowotnej. Marianne Cohen Z 
Recovery DK, w Aarhus, Dania, przypomniała, że aż 50% osób z problemami psychicznymi 
może zostać przywrócone społeczeństwu. Gmina Aarhus rozwija usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego na podstawie czterech podstawowych wartości:  

− skoncentrowanie na jednostce, a nie jej chorobie 
− prawo jednostki do pełnego partnerstwa w opiece  
− prawo jednostki do wyboru 
− potencjał jednostki do rozwoju 

 
Prelegenci zgodzili się, że do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 konieczne jest 
inwestowanie w spersonalizowaną psychiatryczną opiekę zdrowotną, odpowiednią do 
potrzeb poszczególnych grup. Dr Dainius Puras, były członek Komisji ONZ ds. Praw 
Dziecka, wyraził żal, że dzieci i młodzież „zostały w większości niewidoczne, jeśli chodzi o 
polityki zdrowia psychicznego, zwłaszcza w nowych (nowszych) państwach członkowskich”. 
Dr Anja Baumann z WHO Europa podzieliła się obawami, co do częstości występowania 
słabego zdrowia psychicznego w szybko rosnącej populacji osób starszych.  Jej zdaniem, 
polityka w zakresie zdrowia psychicznego dla tej grupy musi zostać wzmocniona i należy 
silnie zaangażować w to osoby starsze.  
 
Zdrowie psychiczne ludności pracującej zostało włączone do dyskusji przez dr Paula 
Litchfielda z Workplace Wellness Alliance przy Światowym Forum Ekonomicznym. Podkreślił 
on rozmiar kosztów nieinwestowania w zdrowie psychiczne i stwierdził, że strategie 
zapewniające dobrostan w miejscu pracy mogą przynieść znaczące oszczędności. 
Głos użytkowników reprezentowany była m.in. przez Lise Lip Pedersen z duńskiego Ruchu 
Użytkowników: "Użytkownicy muszą mieć możliwość aktywnego decydowania o swojej 
drodze do odzyskania zdrowia, nawet jeśli oznacza to, że na tej drodze będą oni popełniać 
swoje własne błędy." 
 
 

Więcej informacji na temat zdrowia i dobrostanu psychicznego, wraz z podejściem do procesu 
zdrowienia, podano w raporcie ESN na www.esn-eu.org/publications-and-statements 

http://www.esn-eu.org/publications-and-statements
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Polityka i Praktyka 
 
Warszawa 2011: Budowanie aktywnego i opiekuńczego społeczeństwa 
Europejska Konferencja Służb Socjalnych 
 

ESSC jest sztandarowym wydarzeniem sieci społecznej i przyciąga ponad 400 uczestników 
każdego roku. Jest to doskonała okazja do nauki i nawiązywania kontaktów dla wszystkich w 
tej dziedzinie. Dziewiętnasta Konferencja Służb Socjalnych odbyła się w Warszawie w 
dniach 6-8 lipca we współpracy z polską prezydencją w UE. 

 
 
“Najlepszą pomocą społeczną jest umożliwienie ludziom usamodzielnienie się i uczynienie 
ich częścią lokalnej społeczności, która będzie odgrywać istotną rolę w pomaganiu im.” 
Andrew Urushadze, Minister Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych, Gruzja 
 
Hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmiało „Budowanie aktywnego i opiekuńczego 
społeczeństwa”. Wśród problemów rozpatrywanych na czterech sesjach plenarnych i 24 
warsztatach były kwestie, takie jak uzyskanie odpowiedniej równowagi między opieką nad 
ludźmi z grup ryzyka i pomaganiem im być "aktywnym" oraz  jak usługi socjalne powinny 
dostosować się do aktualnego kryzysu gospodarczego.  
 
Na sesji plenarnej na podstawie raportu ESN pod tytułem „Zlecanie dla zapewnienia jakości” 
zbadano, w jaki sposób formalne lub nieformalne umowy pomiędzy różnymi organizacjami 
mogą pomóc w budowaniu ciągłego doskonalenia długoterminowych usług opiekuńczych. 
Poproszona o zdefiniowanie jakości opieki, Elisabeth Mestheneos z AGE Platform Europe, 
powiedziała: „Użytkownikom, podobnie jak i opiekunom, trudno opisać jakość, ale ludzie ci 
wiedzą, a raczej czują, kiedy mają do czynienia z jakością”. Na sesji plenarnej poświęconej 
rozwojowi opieki społecznej zdecydowanie opowiedziano się za usługami opartymi na 
lokalnej społeczności oraz zorientowanymi na jednostkę zarówno z ekonomicznego, 
zawodowego jak i etycznego punktu widzenia. Kluczem do kwestii gospodarczych jest 
przyjrzenie się efektywności kosztowej, a nie tylko samym kosztom, argumentował Prof. 
Martin Knapp z London School of Economics. 
 
Na wszystkich 24 warsztatach pracowano nad szerokim zakresem tematów - od współpracy 
i zintegrowanego świadczenia usług w zaawansowanym technicznie świecie do wspierania 
integracji młodzieży z grup mniejszościowych. Końcowa sesja przy okrągłym stole, której 
przewodniczył specjalista UE ds. integracji społecznej, Hugh Frazer, omawiano polityczne i 
kierownicze odpowiedzi na kryzys gospodarczy. Zdaniem Virginii Brás Gomes – „nie chodzi 
tylko, aby uzyskać więcej mniejszym kosztem, ale aby zrobić to, co jest słuszne mniejszym 
kosztem”. 
 
 
 
 
Aby zarejestrować się na tegoroczną konferencję poświęconą „zrównoważonym usługom 
społecznym”, w Kopenhadze, w dniach 25-27 czerwca, należy odwiedzić stronę  
www.esn-conference.org  

http://www.esn-conference.org/
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Praca na poziomie UE 
 
Bieda i Społeczne wykluczenie: Jaka jest rola służb społecznych? 
Warsztaty w zakresie polityki i praktyki 
 

Unia Europejska postawiła sobie za cel, aby do roku 2020, „zmniejszyć o co najmniej 
dwadzieścia milionów populację ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. 
Członkowie ESN spotkali się w lecie, aby ponownie ocenić rolę służb socjalnych oraz 
dokonać przeglądu krajowych polityk w tej dziedzinie. Do kadry kierowniczej wyższego 
szczebla z lokalnych i regionalnych służb społecznych z Belgii, Niemiec, Islandii, Rumunii, 
Serbii, Hiszpanii i Szwecji dołączyło kilkunastu ekspertów w dziedzinie polityki krajowej i 
europejskiej. 

 
 
"Trzeba próbować, nawet, jeśli niektóre rodziny odrzucają ofertę pomocy – na tym właśnie 
polega praca socjalna." 
Matthias Schulze-Böing, Krajowe Stowarzyszenie Centrów Pracy, Niemcy 
 
Podczas warsztatów pracowano nad następującymi kluczowymi kwestiami dotyczącymi roli 
służb społecznych, pomagając w osiągnięciu Europe 2020: 

– Jak można zdefiniować / zmierzyć ubóstwo i wykluczenie społeczne? 
– Jaką rolę spełniają służby społeczne w samorządzie w walce z ubóstwem? 
– W jaki sposób można by znacząco zmniejszyć ubóstwo w Twoim rejonie? 
– Jakie jest Twoje zdanie na temat tego, co Krajowy Program Reform w Twoim kraju 

mówi o walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym? 
 

W zakresie definiowania ubóstwa, członkowie ESN są bardziej przyzwyczajeni do pracy z 
progami świadczeń socjalnych, opartych o dochody indywidualne / gospodarstwa 
domowego - niż do względnej miary ubóstwa według dochodów, stosowanej przez UE. W 
zakresie świadczenia usług, są oni przyzwyczajeni do pracy z ludźmi, którzy mają 
szczególne problemy w życiu, takie jak długotrwałe bezrobocie związane ze słabym 
zdrowiem psychicznym, niskie poczucie własnej wartości, niski poziom wykształcenia i 
uzależnienia. 
 
Podczas tego warsztatu Członkowie ESN zobaczyli rolę służb socjalnych, jako niesienie 
pomocy ludziom z grup ryzyka w przezwyciężaniu społecznych i osobistych problemów 
poprzez zarówno usługi jak i świadczenia, w ten sposób pomagając im uzyskać dostęp do 
edukacji i zatrudnienia. Analizując krajowe programy reform, uczestnicy uznali za smutne, że 
związki polityczne pomiędzy tymi kwestiami nie zostały bardziej uwidocznione. Wiele już 
zostało zrobione przez specjalistyczne służby społeczne, aby pomóc rodzinom w trudnej 
sytuacji przezwyciężyć lub radzić sobie trudnych warunkach życiowych, ale kilka obszarów 
zostało określone, jako wymagające większych inwestycji i rozwoju polityki, w celu 
zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.  
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Były to: 
– włączenie edukacyjne i społeczne dla wszystkich dzieci 
– kompleksowe programy wczesnej interwencji 
– zindywidualizowane ścieżki dostępu do edukacji i pracy dla osób z grup ryzyka 
– odpowiednie świadczenia socjalne 
– lepszy dostęp do funduszy europejskich 

 
Jak widać z wykresu, istnieje znaczna grupa ludzi, którzy są biedni zgodnie ze wszystkimi 
trzema kryteriami unijnymi, jak poniżej:  
– względne ubóstwo dochodowe: odsetek osób żyjących w gospodarstwach domowych o 

dochodach poniżej 60% mediany krajowej 
– dotkliwe pozbawienie dóbr materialnych: odsetek ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić 

na cztery z dziewięciu elementów, w tym rachunki za media, nieoczekiwane wydatki, 
samochód, telefon 

– gospodarstwa domowe o bardzo niskiej intensywności pracy: odsetek osób poniżej 60 
lat, którzy żyją w rodzinach, w których dorośli pracowali mniej niż 20% swojego 
całkowitego potencjału czasu pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełen raport z warsztatów dostępny na www.esn-eu.org/publications-and-statements    

http://www.esn-eu.org/publications-and-statements
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Praca na poziomie UE 
 
Promowanie Służb Społecznych w tworzeniu polityki UE 
Tworzenie polityki UE 
 
Niezależna ocena 
Wielka Brytania: Dobre miejsce, aby się zestarzeć 
 
W styczniu, członkowie ESN, Stephen Barnett i Reinhard Pohlmann z Dortmund, Niemcy, 
wzięli udział w przeprowadzeniu niezależnej oceny podczas imprezy w Londynie. Ocena ta 
została zorganizowana przez rząd brytyjski, aby pomóc dokonać przeglądu polityki 
wspierania lokalnych władz i społeczności, w celu przemiany omawianych rejonów w "dobre 
miejsce, aby się zestarzeć". W jednym z zaprezentowanych lokalnych przykładów, 
Manchester, miasto przyjazne ludziom starszym wg WHO, wykazano, że trzy najważniejsze 
kwestie dla populacji seniorów to bezpieczeństwo społeczności, transport i otoczenie 
fizyczne. ESN podkreśliła znaczenie, jakie ma dotarcie i zatroszczenie się o osoby starsze, 
aby dowiedzieć się, jakie są ich prawdziwe obawy oraz zaangażowanie ich we wszystkie 
aspekty planowania, od projektowania przestrzennego do opieki społecznej.  
 
Niezależna ocena 
Irlandia: ustalanie krajowych celów likwidacji ubóstwa 
 
W czerwcu, ESN została zaproszona do wzięcia udziału w drugiej niezależnej ocenie, tym 
razem w Irlandii, na temat środków zwalczania i kryteriów ubóstwa. W Irlandii cele zostały 
opracowane w oparciu o krajowy wskaźnik ubóstwa, zwany "konsekwentnym ubóstwem", 
które oznacza liczbę osób zagrożonych ubóstwem i doświadczających trudności 
materialnych przez dwa z trzech lat. Członkini ESN, Dorota Tomalak zwróciła uwagę 
uczestników na wielowymiarowość ubóstwa: „Problem ubóstwa należy rozwiązać poprzez 
podejście uwzględniające cykl życia, gdzie lokalne publiczne służby społeczne odgrywają 
kluczową rolę, koordynując działania lokalne oraz zajmując się wszystkimi przyczynami 
wykluczenia społecznego”. 
 
 
Europejska Grupa Ekspertów w sprawie przejścia do opieki środowiskowej  
 
W marcu 2011 roku, ESN stała się członkiem Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Przejścia do 
Opieki środowiskowej. Grupa ta doradza Komisji Europejskiej w sprawie wykorzystania 
funduszy strukturalnych dla "rozwoju środowiskowej opieki społecznej". Na poziomie UE, 
istnieje silne lobby wypowiadające się przeciw dużym, przestarzałym instytucjom 
opiekuńczym dla dzieci i osób starszych, osób niepełnosprawnych lub z problemami zdrowia 
psychicznego. W 2012, grupa ekspertów stworzy projekt wytycznych, aby pomóc 
decydentom i pracownikom socjalnym zrozumieć proces deinstytucjonalizacji i wartości 
opieki środowiskowej. ESN podkreśliła zasadę demokratycznej odpowiedzialności i 
przywództwa politycznego władz lokalnych i regionalnych oraz opowiadała się za 
pierwszoplanową rolą dla nich w zakresie planowania strategicznego i koordynacji między 
aktorami życia publicznego. 
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Odpowiedź ESN na strategię UE zmniejszającą liczbę osób kończących 
przedwcześnie edukację 
 
Jednym z  głównych punktów w strategii UE2020 jest zmniejszenie odsetka osób 
przedwcześnie kończących edukację do wartości poniżej 10% w całej Europie. W celu 
wspierania państw członkowskich w osiągnięciu tego celu, Komisja Europejska przyjęła w 
styczniu komunikat określający główne przyczyny i zagrożenia przedwczesnego kończenia 
edukacji, jak również istniejące i przyszłe środki zaradcze na poziomie UE. ESN wezwała 
państwa członkowskie do podjęcia dodatkowych środków, w celu zapewnienia, że dzieci z 
najwyższymi potrzebami socjalnymi (ze względu na niepełnosprawność, zaniedbania, 
znęcanie się lub status azylu oraz wszystkie korzystające z opieki alternatywnej), mogły 
również korzystać z propozycji Komisji, podkreślając pozytywną rolę lokalnych, 
specjalistycznych usługi opieki społecznej i ochrony dzieci.  
 
Stanowisko ESN dotyczące Krajowych Strategii Integracji Romów  
 
Państwa członkowskie UE zobowiązały się w 2011 r. do przeprowadzania corocznych 
aktualizacji polityki w sprawie integracji Romów. W czerwcu 2011, ESN napisała do 
właściwych krajowych ministrów i urzędników wzywając lokalne i regionalne władze do 
udziału w projektowaniu i realizacji strategii oraz zachęcając decydentów do zwrócenia 
szczególnej uwagi na sytuację zagrożonych dzieci romskich. 
 
Stanowisko ESN w Europejskim Partnerstwie Innowacji na rzecz aktywnego i 
zdrowego starzenia się 
 
UE uruchomiła inicjatywę promowania innowacji technologicznych w podejmowaniu wyzwań 
i budowaniu możliwości dla starzejącego się społeczeństwa Europy. ESN wezwała do 
większego udziału władz lokalnych w kształtowaniu ich własnego otoczenia w zakresie 
planowania i dostarczania usług publicznych, transportu i dostępności, w celu poprawy 
zdrowia i jakości życia osób starszych. Odpowiedź na te konsultacje obejmowała także 
przykłady innowacji wdrożonych u członków ESN w Aarhus w Danii, Dublinie, w Irlandii i 
Warnie w Bułgarii.  
 
Lokalne strategie zwalczania bezdomności  
HABITACT, FEANTSA i Komitet Regionów, 17 czerwca 
 
HABITACT, europejskie forum wymiany informacji na temat lokalnych strategii zwalczania 
bezdomności, zawarło z ESN umowę dla swoich członków, aby mogli oni brać udział w 
działaniach HABITACT W czerwcu członkowie ESN Eloi Mayordomo i Martinez z prowincji 
Barcelona, w Hiszpanii, Carlos Santos Guerrero z Autonomicznej Wspólnoty Galicji, w 
Hiszpanii i Elżbieta Rahmberg z FSS, w Szwecji wzięli udział w Europejskim Seminarium na 
temat zarządzania opieką nad bezdomnymi, które odbyło się w Brukseli i którego 
gospodarzem był Komitet Regionów. Seminarium miało na celu porównanie różnych modeli 
(własne, partnerstwo, regulacja rynku), ale okazało się, że większość władz lokalnych 
stosuje połączenie wszystkich trzech modeli równolegle. Stało się też oczywistym, że opieka 
nad bezdomnymi jest postrzegana, jako część szerszego zakresu odpowiedzialności gminy 
w ramach służb socjalnych. 
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Europejska Platforma Przeciwdziałania Biedzie i Wykluczeniu Społecznemu 
Doroczna Konwencja, 17-18 października 
ESN uczestniczyła w pierwszej Dorocznej Konwencji nowej platformy przeciwdziałania 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w Krakowie, w Polsce, gdzie wiele zainteresowanych 
stron spotkało się, w celu omówienia postępów, jakie można osiągnąć dążąc do celów 
programu Europa 2020, nawet w trudnych warunkach gospodarczych. László Andor, 
Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, podkreślił w jaki 
sposób kryzys może zagrozić postępom: „Niektóre rządy zdają się chodzić po linie w swoich 
wysiłkach na rzecz zmniejszenia wydatków bez utraty wzrostu i dobrostanu ludzi".  
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Członkowie i zarządzanie 
 
Budowanie mocniejszej sieci 
Nowi członkowie 
 
W roku 2011, ESN powitała 12 nowych członków – krajowych i regionalnych. Po niedawnej 
rozbudowie, sieć obejmuje obecnie stowarzyszenia dyrektorów publicznych usług 
społecznych, krajowe, regionalne i lokalne władze oraz agencje, instytucje badawcze, 
miasta i gminy w 28 krajach.  
 
 
Nowi członkowie w 2011 roku: 

Austria: Miasto Wiedeń, Departament Ochrony Zdrowia i Planowania Opieki 

Społecznej  
Belgia: Federalna Służba Publiczna na rzecz Integracji Społecznej (FPS SI) 

Wyspy Owcze: Gigni, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego dla Rodzin, Dzieci i 

Młodzieży 

Francja: Krajowe Obserwatorium Dziecka w Niebezpieczeństwie (ONED) 

Włochy: Zakład Usług Socjalnych Nuoro  
Włochy: Usługi socjalne w Bolzano 

Hiszpania: Ministerstwo ds. Równości i Opieki Społecznej regionalnego rządu 

Andaluzji 

Szwecja: Gryning Vård, największa firma publiczna w Szwecji w Sektorze 

Bezpieczeństwa Socjalnego 

Szwajcaria: Szwajcarska Konferencja Pomocy Społecznej (SKOS) 

Turcja: Gmina Istambuł, Wydział Usług Socjalnych 

Gruzja: Agencja Usług Socjalnych  

Wielka Brytania: National Homecare Council 
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Członkowie i zarządzanie 
 
Członkowie ESN dzielą się wiedzą i doświadczeniem 
Praca z członkami sieci 
 
Pomagamy naszym członkom zmienić życie najbardziej zagrożonych jednostek i grup w 
naszych społeczeństwach - i cel ten pozostaje w centrum misji ESN. Wspieramy członków w 
rozwijaniu wysokiej jakości usług społecznych, oferując im możliwości wzajemnego 
czerpania z posiadanej wiedzy i doświadczenia.  
 
 
 
Konferencja Rumuńskich Służb Społecznych 
Cluj, Rumunia, 10-11 października 
 
Już trzeci rok z rzędu gmina Cluj była gospodarzem Konferencji Rumuńskich Służb 
Społecznych, organizowanej we współpracy z ESN. Konferencja zgromadziła około 100 
delegatów z całej Rumunii. Pod hasłem przewodnim spotkania - "Budowanie lepszych służb 
społecznych dzięki współpracy", konferencja poświęcona była kwestii, jak ulepszona 
współpraca może stać się bardziej opłacalna i zapewnić lepsze wyniki dla obywateli. 
Eksperci ESN z Belgii (Christian Fillet, VVOS), Wielkiej Brytanii (Philip Cotterill, ADASS), 
Węgry (Tamás Spiesz, Narodowy Instytut Rodziny i Polityki Społecznej), Norwegii (Birgit 
Sannes, NHV) i Irlandii (Maura Morgan, HSE) dzielili się swoją wiedzą w różnych kwestiach, 
w tym w zakresie korzyści płynących z technologii i opieki środowiskowej dla osób 
niepełnosprawnych.  
 
 
 
Konferencja Umiejętności Wspierające Opiekę i Rozwój  
Glasgow, Wielka Brytania, 1-2 lutego 
 
Prezes ESN, John Halloran przemawiał na sesji plenarnej konferencji, pt. Umiejętności 
Wspierające Opiekę i Rozwój, zorganizowanej przez członka ESN, na temat nowatorskich 
sposobów wspierania pracowników opieki zdrowotnej i społecznej. Tegoroczna konferencja, 
zatytułowana "Z niedoli do doskonałości", była trzecią międzynarodową konferencją, 
skupiającą się na umiejętnościach pracowników opieki zdrowotnej i społecznej. Na sesji 
zostały przedstawione najnowsze odkrycia badawcze i kliniczne zastosowania praktyki 
opartej na dowodach naukowych. John Halloran podkreślił potrzebę wzmocnienia zdolności 
zarządzania i kierowania w całym sektorze. 
 
 
 
Usługi społeczne dla osób z grup ryzyka 
Połtawa, Ukraina, 6-7 października 
 
Delegacja ekspertów ESN został zaproszona na seminarium zorganizowane przez 
ukraińskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Polityki Sąsiedztwa UE. 
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Seminarium miało na celu identyfikację problemów najbardziej narażonych grup, 
przedstawienie różnych modeli świadczenia usług w UE oraz określenie sposobów rozwoju 
dla usług społecznych na Ukrainie. Członkowie ESN reprezentujący m. in. szkocki rząd 
(Alexis Jay), irlandzki Komitet Doradczy Ustawy o Dzieciach (Aidan Browne) i węgierski 
Instytut Polityki Rodzinnej i Społecznej (Ágnes Simonyi) przedstawili różne modele 
świadczenia usług i określili metody rozwijania usług socjalnych w terenie. 
 
 
 
Pierwsza Krajowa Konferencja Służb Społecznych  
Prisztina, Kosowo 
17 listopada 
 
Ágnes Simonyi z węgierskiego Krajowego Instytutu Rodziny i Polityki Społecznej w Kosowie 
reprezentowała ESN na pierwszej krajowej konferencji na temat służb socjalnych 
zorganizowanej w tym kraju. Wydarzenie to było współorganizowane przez Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej oraz projekt rozwoju służb społecznych, finansowany przez rząd 
brytyjski. Ágnes Simonyi, członkini komitetu wysokiego szczebla przy ESN ds. rozwoju 
opieki środowiskowej, została zaproszona do przedstawienia prezentacji o doświadczeniach 
w decentralizacji usług społecznych. 
 
 
 
Centrum Gerontologii w Suboticy, Serbia  
Serbscy członkowie ESN odwiedzili Wielką Brytanię 
 
Po wiosennym seminarium w Budapeszcie, John Halloran, ESN, odwiedził Centrum 
Gerontologii w Suboticy i oficjalnie otworzył nową świetlicę środowiskową dla osób 
starszych. Była to odpowiedź na zaproszenie Dyrektora, Nenada Ivanisevica, który odwiedził 
Sekretariat ENS przy Radzie Miejskiej Brighton & Hove w listopadzie poprzedniego roku. 
Ivanisevic i pięciu pracowników z Centrum Gerontologii w Suboticy podpatrywało pracę 
opieki społecznej dla dorosłych w Vale Craven, oprowadzani przez radnego Kena Normana 
 
 
 
Konferencja na temat "Modeli Opieki Wychowawczej" 
Zagrzeb, Chorwacja, 26 października 
 
Członkowie ESN z Francji i Wielkiej Brytanii wnieśli swój wkład w konferencję "Modele opieki 
wychowawczej", zorganizowanej przez chorwackie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 
oraz UNICEF Forum dla jakości opieki zastępczej nad dzieckiem. Konferencje 
zorganizowano po przyjęciu przez Chorwację nowej ustawy o opiece zastępczej w lipcu 
2011 roku, która to ustawa wprowadziła szereg zmian w praktyce opieki zastępczej. Vincent 
Ramon z Krajowe Obserwatorium Dziecka w Niebezpieczeństwie (ONED) we Francji i Alexis 
Jay, Główny Doradca Służb Społecznych szkockiego rządu wymienili się doświadczeniami z 
ich własnych krajów.  
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Światowe Sympozjum Niepełnosprawności  
Stambuł, Turcja, 4-6 marca 
 
ESN wzięła udział w Światowym Sympozjum Niepełnosprawności, które odbyło się w 
Stambule w dniach 4-6 marca, organizowanym przy wsparciu tureckiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Dyrektor ds. Polityki ESN, Alfonso Lara Montero był jednym z prowadzących 
Panel poświęcony Rehabilitacji, omawiający Program Działań ONZ na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych. ESN nawiązała również bliższe kontakty z Miastem Stambuł, które 
wkrótce potem przystąpiło do sieci. 
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Członkowie i zarządzanie 
 
Nadzorowanie rozwoju i strategii ESN 
Zarządzanie 
 
Coroczne Walne Zgromadzenie ESN miało miejsce podczas dorocznej konferencji w 
Warszawie i wzięło w nim udział wielu członków ESN. Do zebranych na Walnym 
Zgromadzeniu przemówili Sekretarz, Lars-Goran Jansson i poprzedni skarbnik Filet 
Christian, wraz z prezesem Johnem Halloranem, który przedstawił analizę z poprzedniego 
roku.  
 
Roczne sprawozdanie finansowe było dostępne dla członków do wglądu. Sekretariat ESN 
zwiększył swoją zdolność do reagowania na poszerzający się zakres działalności i 
członkostwo w ostatnich latach, dzięki utworzeniu dwóch nowych stanowisk: 
asystenta ds. polityki i informacji oraz asystenta ds. telekomunikacji i danych. W 2011, 
wszyscy pracownicy wzięli udział w szkoleniu w prawie UE w zakresie zatrudnienia i 
równości. ESN uważa się za pracodawcę równych szans, promując etyczna kulturę pracy, 
kulturę przejrzystości, wrażliwości i uczciwości dla wszystkich. 
 
“Zarząd ESN jest zobowiązany do wspierania naszych kolegów w Europie Środkowej i 
Wschodniej, w celu rozwijania skutecznych służb opieki społecznej.”  
Lars-Göran Jansson, Sekretarz, ESN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.esn-eu.org/who-we-are  

http://www.esn-eu.org/towards-community-care
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Perspektywy na rok 2012 
 
Zapowiedź programu prac na rok 2012  
 

W 2012 roku ESN będzie kontynuować prace w szerokim zakresie zagadnień, aby wspierać 
swoich członków w obliczu natychmiastowych i długoterminowych wyzwań. ESN organizuje 
wydarzenia dające możliwość wymiany poglądów i uczenia się w oparciu o lokalne przykłady 
dobrych praktyk i ma też swój, oparty na działaniach praktycznych, wkład w rozwój polityki 
UE. ESN pomaga również swoim członkowie uzyskiwać jak najnowsze informacje o 
prawodawstwie i inicjatywach politycznych dotyczących usług społecznych. 

 
 
 
Rozwój opieki środowiskowej  
Szkolenie 
 
Szkolenie dotyczące Zarządzania Zmianami będzie kontynuowane z udziałem 16 wysokich 
rangą menedżerów i decydentów z Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Dwie sesje w 2012 roku 
pozwolą krajowym / regionalnym zespołom na przedstawienie i otrzymanie informacji 
zwrotnych na temat planów rozwoju opieki społecznej. ESN wraz z innymi europejskimi 
sieciami będzie nadal promować deinstytucjonalizację poprzez Grupę Ekspertów ds. 
Przejścia do Opieki Środowiskowej. 
 
 
Zalecenie KE w sprawie ubóstwa dzieci  
Wsparcie UE 
 
Po jesiennym seminarium w 2011 r., "Inwestowanie w dzieci", ESN będzie kontynuować 
wsparcie dzieci z najbardziej narażonych grup ryzyka, aby były uwzględniane w Zaleceniach 
Komisji Europejskiej w sprawie Ubóstwa Dzieci.  Raport o dobrej praktyce oraz oficjalne 
stanowisko zostaną opublikowane na początku roku, a podczas kopenhaskiej konferencji, w 
2012, odbędą się warsztaty na ten temat.  
 
 
Przywództwo, Wydajność, Innowacje  
Grupa robocza ds. nowej polityki i praktyki 
 
ESN uruchamia nową grupę roboczą ds. 'Przywództwa, wydajności i innowacji: poprawy 
jakości życia w zmieniającym się świecie. Dziewięcioro menedżerów z całej Europy dokona 
analizy i zapewni dalszy rozwój reakcji służb społecznych na kryzys, czerpiąc z koncepcji, 
które zwiększają efektywność i skuteczność, w tym z przykładów zaprezentowanych na 
konferencji ESN w Kopenhadze, w 2012 roku.  
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Seminarium wiosenne 
Młodzież z grup ryzyka w okresie transformacji 
 
Wiosenne seminarium ESN odbędzie się w Rzymie w dniach 10-11 maja i będzie skupiało 
się na sytuacji młodych ludzi w okresie przejściowym. Nacisk zostanie położony na dwie 
grupy szczególnego zainteresowania ze strony usług społecznych: młodzież wychodząca 
spod opieki (z placówki instytucjonalnej lub rodziny zastępczej) oraz osoby przedwcześnie 
kończące edukację w szkole.  
 
 
Zrównoważone Służby Socjalne 
Konferencja Europejskich Służb Społecznych 
 
W obliczu obecnych nacisków demograficznych i finansowych, ludzie w służbach 
społecznych z pasją pomagają obywatelom z grup ryzyka w poprawie jakości ich życia. 
Ponad 400 pracowników z ponad 30 krajów spotka się w Kopenhadze w dniach 25-27 
czerwca i przez trzy dni będzie obradować na debatach plenarnych, wymieniać wiedzę w 
formie warsztatów oraz nawiązywać kontakty w zakresie wykonywania usług społecznych w 
sposób bardziej zrównoważony w dzisiejszej Europie. 
 
 
Niezależność w późniejszym życiu 
Seminarium Jesienne 
 
Tematem naszego seminarium jesiennego jest utrzymanie i odzyskanie niezależności ludzi 
w starszym wieku oraz włączenie ich do pełnego społecznego udziału: rola służb 
społecznych w tym zakresie. W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych, 
wydarzenie uwidoczni i podkreśli praktyki, które pomagają osobom starszym pozostać 
niezależnymi, zdrowymi i aktywnymi dłużej, ze szczególnym naciskiem na prewencję i 
rehabilitację. 
 
 
Bieda i Wykluczenie społeczne 
Wsparcie UE 
 
ESN będzie mówić głośno o roli służb socjalnych w pomaganiu ludziom w radzeniu sobie i 
pokonywaniu wyzwań, które prowadzą do wykluczenia społecznego. ESN będzie 
informować swoich członków o polityce UE oraz działaniach na szczeblu krajowym w 
ramach strategii Europa 2020 . Będzie także brać udział w pracach grupy zainteresowanych 
podmiotów UE w ramach Europejskiej Platformy Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym. Pod takim hasłem przewodnim, ESN połączy swoją pracę z polityką w zakresie 
społecznych innowacji, aktywnej integracji i walki z bezdomnością. 
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Kontakt email z nami 
 

John.Halloran@esn-eu.org 
Prezes

 
Stephen.Barnett@esn-eu.org 
Dyrektor ds. polityki 

 
Alfonso.Montero@esn-eu.org 
Kierownik ds. Polityki i Badań

 
Adrienn.Nagy@esn-eu.org 
Asystent ds. Polityki i Informacji

 
 
 
 
Chcielibyśmy podziękować Jetcie Bejtullahu oraz Dorocie Tomalak z Sekretariatu za 
działalność na rzecz ESN w ciągu ostatnich kilku lat i życzyć im wszystkiego najlepszego na 
przyszłość. 



www.esn-eu.org

Program Progress został założony w celu finansowego wspierania realizacji celów Unii Europejskiej w dziedzinie 
zatrudnienia i spraw społecznych, określonych w agendzie społecznej, a tym samym, aby przyczynił się do 
osiągnięcia celów strategii lizbońskiej w tych dziedzinach.
Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, którzy mogą pomóc w ukształtowaniu 
odpowiednich i skutecznych polityk zatrudnienia we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, EFTA oraz 
kandydujących i potencjalnych kandydujących do UE. W tym celu, program Progress:
- zapewnia analizy i doradztwo strategiczne w zakresie zatrudnienia, solidarności społecznej i obszarów równości 
płci w ramach polityki;
- monitoruje i składa sprawozdania dotyczące realizacji prawodawstwa i polityki UE w zakresie zatrudnienia, 
solidarności społecznej i obszarów równości płci w ramach polityki;
- wspiera transfer polityki, nauki i wsparcia pomiędzy państwami członkowskimi w ramach celów i priorytetów UE; 
oraz
- przekazuje poglądy zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. http://ec.europa.eu/social/
Informacje zawarte w niniejszym raporcie niekoniecznie odzwierciedlają stanowiska lub opinie Komisji Europejskiej.
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