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Niniejsza publikacja otrzymała wsparcie finansowe z Programu Na Rzecz Zatrudnienia i 
Innowacji Społecznych (Programme for Employment and Social Innovation ‘EaSI’) (2014-
2020). Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi

Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska 
Komisji Europejskiej.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=pl
http://ec.europa.eu/index_pl.htm


European Social Network 
(ESN) zrzesza osoby planujące, 
zarządzające i realizujące 
publiczną pomoc społeczną, jak 
również pracowników instytucji 
ją nadzorujących oraz jednostek 
badawczych. 
Wspieramy rozwój efektywnej polityki 
społecznej oraz rozpowszechniamy 
dobre praktyki w pomocy społecznej 
poprzez wymianę informacji i 
doświadczeń. 
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Drogie Koleżanki i Koledzy,
 
W 2015 nasi członkowie zaangażowali się w dużą liczbę inicjatyw mających na celu dzielenie się wiedzą 
i wzajemne inspirowanie się w celu podwyższenia jakości życia swoich obywateli i całych społeczności. 
Niektórym może się wydawać, że praca na poziomie międzynarodowym ma niewiele wspólnego z 
codziennością, ale dla tych którzy dzielą się swoją wiedzą z kolegami i koleżankami, nie ma nic ważniejszego i 
bardziej skłaniającego do dyskusji.

 
Taką właśnie zależność zaobserwowałem w grupach roboczych ds. starzenia się, które przyglądały 
się działaniom na rzecz społeczności lokalnych: inicjatywom lokalnym w Sewilli, zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych na zasadach rynkowych w Wilnie, a także podczas oceny inicjatyw inwestowania w usługi 
na rzecz dzieci w Budapeszcie. 

 
Debata nad badaniami i dowodami, rozwijające się narzędzia do oceny służb publicznych i przegląd planów 
rządowych w ramach Semestru UE okazały się kamieniami milowymi dla nowych rozwiązań w sieci społecznej, 
takich jak badania zlecone przez ESN, które pozwoliło otworzyć w Manchesterze seminarium dotyczące usług 
zintegrowanych. 

Praca nad badaniami i dowodami wraz z coraz większym zestawem narzędzi wspierających publiczne służby 
społeczne i przegląd planów rządowych w ramach Semestru UE okazały się kamieniami milowymi dla nowych 
rozwiązań w sieci społecznej, takich jak badania zlecone przez ESN, które pozwoliło otworzyć w Manchesterze 
seminarium dotyczące usług zintegrowanych usług społecznych.

 
Ponieważ obecnie rządy stają przed zjawiskiem wysokiego bezrobocia i wykluczenia ludzi młodych, ESN 
ustanowiło pierwsze z serii warsztatów mających na celu zebranie szerokiego grona ekspertów, którzy wraz z 
młodymi ludźmi poszukują rozwiązań w tym zakresie.

 
Zaangażowanie ESN w pracę z mieszkańcami było najbardziej widoczne na współorganizowane z Komisją 
Europejską konferencji w Lizbonie, gdzie w obradach uczestniczyli również użytkownicy również odbiorcy 
usług.

 
W ciągu tego roku staraliśmy się usprawnić naszą komunikację wprowadzając więcej filmów, podcastów, 
wydając bardziej przejrzysty i bardziej zindywidualizowany newsletter. Jeśli chcesz zapoznać się z nasza bazą 
dobrych praktyk z całej Europy, zapraszam do przejrzenia nowej biblioteki praktyk, która dostępna jest na 
naszej stronie.

 
Na końcu chciałbym powitać 19 naszych nowych członków i nowy kraj (Ukrainę).

 
Serdecznie dziękuje wszystkim naszym Członkom i Pracownikom za ciężką pracę w 2015 roku.

John Halloran 
Vorsitzender des ESN

Wstęp

Spoglądając

w przyszłość List od 

przewodniczącego ESN 
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Wstęp

Spoglądając

w przyszłość - ku 2016 

Mobilność i rynek pracy 
służb społecznych w UE
Doroczne seminarium, 
które odbędzie się  w 
Bratysławie w czasie 
trwania Słowackiej 
Prezydencji w Radzie 
UE, zajmie się wpływem 
mobilności pracowników 
służb społecznych w całej 
Europie.

Praca na poziomie UE
Nasza Grupa 
Referencyjna ds. 
Semestru Europejskiego 
dokona oceny krajowych 
programów reform 
oraz zaleceń dla 
poszczególnych państw 
na rok 2016.

Inwestowanie w 
usługi na rzecz dzieci, 
polepszanie wyników  
Nasz projekt badawczy 
zajmujący się usługami 
na rzecz dzieci 
dobiega końca, a jego 
podsumowaniem jest 
raport opisujący sytuację w 
14 krajach europejskich.

Samodzielne 
życie osób 
niepełnosprawnych
Grupa Robocza ds. 
niepełnosprawności oceni 
stopień zaangażowania 
osób korzystających z 
pomocy w tworzenie i 
wdrażanie dotyczących 
ich usług.

Rok 2016 zapowiada się dla ESN rokiem 
obfitym w wydarzenia. Mamy w planach 
kilka projektów i będziemy współpracować 
z państwami członkowskimi  UE w celu 
zapewnienia przepływu wiedzy, dzielenia się 
dobrymi praktykami i ugruntowania innowacji 
dotyczących sposobu świadczenia pomocy 
społecznej. 

Wysokiej jakości usługi 
dla osób starszych
Nasza Grupa Robocza 
ds. starzenia się i opieki 
przeprowadzi spotkanie 
dotyczące rozwoju rynku 
pracy i jego wpływu na 
usługi dla osób starszych.

Stosowanie dowodów w 
służbach społecznych
W wyniku działań 
podjętych w dziedzinie 
stosowania dowodów w 
służbach społecznych, 
przekażemy wyniki testów 
naszego zestawu narzędzi 
do planowania i oceny 
służb społecznych, które 
zostały przeprowadzone  
w wybranych krajach 
członkowskich. 

Przyszłość jest lokalna 
24 Konferencja 
Europejskich Służb 
Społecznych odbędzie 
się 20-22 czerwca 2016 
w Hadze, we współpracy 
z Holenderską 
Prezydencją w Radzie 
UE.

Współpraca pomiędzy 
służbami zajmującymi 
się usługami na rzecz 
młodzieży
Drugie warsztaty na temat 
pomocy społecznej dla 
młodzieży podejmą temat  
współpracy pomiędzy 
służbami pracy oraz 
służbami społecznymi 
w celu promowania 
integracji społecznej 
dla młodocianych 
przestępców.
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Poznaj obecną

politykę i trendy

w praktyce   

“Mój udział w projekcie ESN 
zajmującym się usługami 
na rzecz dzieci pozwolił mi 
gruntownie zrozumieć znaczenie 
Rekomendacji Komisji Europejskiej 
pt. „Inwestowanie w dzieci: 
przerwanie cyklu marginalizacji.” 
Jako jeden z członków włoskiej 
delegacji na trzecie spotkanie 
dotyczące wzajemnej oceny, które 
odbyło się w Budapeszcie na 
Węgrzech uzyskałem wspaniały 
wstęp jak najlepiej dbać o wysoką 
jakość opieki wczesnodziecięcej w 
moim regionie.”

Nereo Zamaro

Dyrektor Generalny, 
Region Lazio, 
Włochy
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Ucz się

Inwestowanie  

w usługi na rzecz dzieci,  

polepszanie wyników  

W dniach 7-8 maja 2015 w 
Budapeszcie, we współpracy z 
węgierską Generalną Dyrekcją 
Ochrony Dzieci i Służb Społecznych 
odbyła się trzecia ocena 
prowadzonego przez ESN projektu 
„Inwestowanie w dzieci”. W trakcie 
spotkania zajęto się sposobami 
wdrażania Rekomendacji Komisji 
Europejskiej „Inwestowanie w dzieci, 
przerwanie cyklu marginalizacji”. 

W spotkaniu udział wzięły delegacje 
rządowe oraz przedstawiciele 
samorządów regionalnych i 
publicznych służb pomocy dzieciom 
z Węgier, Rumunii, Portugalii, 
Włoch i Belgii. Zaprezentowali oni 
krajowe perspektywy dotyczące 
jakości usług na rzecz dzieci, 
zidentyfikowali luki w krajowych 
systemach pomocy dzieciom, oraz 
przedstawili propozycje dotyczące 
dalszego rozwoju polityki i usług na 
rzecz dzieci.

Wydarzenie zainaugurował Károly 
Czibere, sekretarz stanu ds. 
społecznych i integracji społecznej. 
Podkreślił on znaczenie tego, 
iż spotkanie zorganizowane 
zostało właśnie na Węgrzech 
oraz zaznaczył wagę inwestycji w 
kapitał ludzki, szczególnie w dzieci. 
Inwestycje te nazwał sprawą wagi 
narodowej dla Węgier i potwierdził 
swoją wolę prowadzenia działań 
na rzecz zwiększenia liczby dzieci 
korzystających z systemu edukacji 
i opieki dziecięcej (early childhood 
education and care - ECEC).

Do udziału w pierwszej sesji 
zaproszono przedstawicieli OECD, 
Komisji Europejskiej, Europejskiej 
Sieci Polityki Społecznej oraz ESN 
w celu przeprowadzenia dyskusji 
dotyczącej dowodów naukowych 
związanych z inwestowaniem 
w skuteczne programy i usługi 
na rzecz dzieci. Choć wszystkie 
pięć krajów poczyniło postępy 
w implementacji Rekomendacji, 
w świetle raportów Komisji 
Europejskiej z 2015 roku nadal 
widać miejsca, w których można 
wprowadzić ulepszenia. ESN 
przygotowało dokładne analizy 
głównych wyzwań, przed którymi 
stoją poszczególnej państwa 
członkowskie. Dowody wskazują na 
to, że poprawa dostępu do opieki 
dziecięcej powinna być priorytetem, 
gdyż pozwala na stworzenie 
dzieciom lepszych perspektyw w 
dalszym życiu.

Następnie w trakcie spotkania 
przyjrzano się organizacji służb 
pomocy dzieciom w pięciu 
ocenianych krajach. Ich delegacje 
udostępniły uczestnikom 
dane dotyczące liczby dzieci 
korzystających z systemu opieki 
oraz odsetka dzieci korzystających 
z pomocy społecznej dla dzieci oraz 
systemu edukacji i opieki dziecięcej 
w podziale na kategorie wiekowe: 
0-3 lat oraz powyżej 3 lat. Wszystkie 
prezentacje potwierdziły fakt, iż we 
wszystkich krajach zbyt wiele dzieci 
nadal przebywa w systemie opieki 
instytucjonalnej.

Końcowym elementem spotkania 
był okrągły stół, którego tematem 
były propozycje dotyczące 
kierunków zmian w polityce i 
usługach dotyczących dzieci 
– przedstawiciele rządów 
pięciu krajów członkowskich 
biorących udział w ocenie mówili 
o konieczności zajęcia się 
problemem ubóstwa i dobrostanu 
dzieci w ramach opartej na 
dowodach, wielowymiarowej i 
wielopoziomowej polityki, której 
priorytetami byłyby dostępność 
i jakość usług, treningi pracy 
socjalnej oraz użycie funduszy 
strukturalnych UE.

Spotkanie zakończyło się 
sukcesem, gdyż dostarczyło 
delegacjom z krajów 
członkowskich jedynej w swoim 
rodzaju platformy do podzielenia 
się poczynionymi postępami 
we wdrażaniu Rekomendacji. 
Na zakończenie projektu ESN 
planuje oficjalną premierę 
swojego raportu na temat 
inwestowania w usługi na rzecz 
dzieci w Parlamencie Europejskim 
w kwietniu 2016.

Główne założenia projektu 
badawczego znaleźć można na 
esn-eu.org/investing-in-children-
services-improving-outcomes
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“CPAS Liège 
(Belgia) wzięło 
udział w ocenie 
przeprowadzonej 
przez ESN w 
dniach 7 i 8 maja 
w Budapeszcie 
w celu 
zaprezentowania 
swojego projektu 
„Jak najlepiej  
rozwiązać problem 
ubóstwa dzieci w 
Liège”. Wymiana 
poglądów na 
spotkaniu ESN 
okazała się bardzo 
owocna. Mieliśmy 
szansę omówić 
nowe sposoby 
pracy bazując na 
doświadczeniach 
innych krajów.”

Jean-Marc 
Jalhay, Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Liège, 
Belgia.
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Doroczne seminarium ESN 
zostało zorganizowane 4-6 2015 
listopada w Manchesterze, we 
współpracy z Stowarzyszeniem 
Dyrektorów Służb Społecznych 
ds. Osób Dorosłych 
(Association of Directors of 
Adult Social Services - ADASS). 
W tym roku w seminarium 
wzięło udział ponad 100 
uczestników z 25 państw 
europejskich, którzy spotkali 
się, aby podzielić się posiadaną 
wiedzą i doświadczeniem.
Podczas dyskusji łączono 
badania i literaturę współczesną 
z przykładami stosowanych 
polityk i praktyk, tym samym 
informując o stopniu integracji 
usług w wybranych państwach 
członkowskich. Integracja 
usług jest złożonym tematem. 
Niektórzy kładą nacisk na 
reorganizację strukturalną 
i poprawę zarządzania, 
podczas gdy inni uważają, że 
jest ona definiowana poprzez 
lepszą współpracę pomiędzy 
specjalistami w poszczególnych 
sektorach, a wielu twierdzi, 
że chodzi o gromadzenie 
budżetów i tworzenie funduszy 
zintegrowanych. W rozumieniu 
ESN jest to zakres działań 
realizowanych w celu osiągnięcia 
skuteczniejszej koordynacji 
między usługami i poprawę 
rezultatów dla użytkowników 
usług.

Podczas pierwszej sesji 
przyjrzano się europejskiemu 
kontekstowi integracji, w czym 
swój wkład mieli Bob Butcher 
z brytyjskiego Departamentu 
Zdrowia, Ray James (Prezes 
ADASS) i Loukianos Gatzoulis 
(prezes dyrekcji generalnej 
ds. zdrowia i bezpieczeństwa 
żywności w Komisji Europejskiej - 
DG Health and Food Safety).

Pierwszy dzień upłynął głównie 
na przedstawianiu praktycznych 
przykładów zintegrowanych 
usług. W przypadku Manchesteru, 
reforma usług publicznych 
koncentruje się na następujących 
elementach: zintegrowanych 
i skoordynowanych pakietach 
pomocowych, które opierają 
się na dowodach, by zmienić 
problematyczne zachowania. 
„Rodzina w Kłopotach” jest 
dobrym przykładem tego typu 
działań. W ciągu sześciu miesięcy 
od zakończenia kluczowej 
interwencji pracownika, projekt 
o 17% zmniejszył liczbę dzieci, 
które potrzebowały pomocy.

Przykład usług wspomaganych 
przez ICT przyszedł z Andaluzji 
(Hiszpania). W tym przypadku 
sieć wczesnej interwencji ds. 
małych dzieci z problemami 
rozwojowymi udostępniła 
oprogramowanie pozwalające 
na dzielenie się danymi 
pomiędzy przedstawicielami 

Ucz się

Usługi zintegrowane   

– wspólna praca w celu

poprawy jakości życia 
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“Możliwość 
usłyszenia opinii 
z innych państw 
i podzielenia się 
doświadczeniami 
na wydarzeniu 
ESN była bardzo 
ciekawa. Okazało 
się, że może 
to pomóc mi w 
mojej własnej 
pracy na poziomie 
lokalnym.”
Jolanda Verbiesen, 
samorząd miejski Heusden, 
Holandia

Dla tych, którzy nie mogli 
być obecni na wydarzeniu 
przygotowaliśmy live 
streaming (filmy z każdej sesji 
można znaleźć na  http://
www.esn-eu.org/videos)

Dodatkowo, wersję audio 
podzieloną na sesje 
znaleźć można w bibliotece 
podcastów ESN: esn-eu.org/
audio/index.html

służb społecznych w regionie. 
Wspomniane narzędzie ICT 
pozwala na dostęp do akt 
każdego dziecka większej liczbie 
osób i zapobiega konieczności 
podawania tych samych 
informacji za każdym razem, 
kiedy osoba korzystająca z 
pomocy otrzymuje kolejną usługę.

Fińskie miasto Tampere 
zaprezentowało „integrator usług”  
– Kotitori. Jest to partnerstwo 
publiczno-prywatne, w którym 
władza lokalna dostarcza 
osobom korzystającym z 
usług porad pozwalających 
im wybrać te najbardziej 
odpowiednie. Ewaluacja 
dokonana na podstawie ocen 
osób korzystających z usług 
wykazała, że są oni bardzo 
usatysfakcjonowani faktem, 
że integrator pomaga im 
uzyskać dostęp do wszystkich 
niezbędnych usług w jednym 
punkcie. 

ESN i Holenderskie Centrum 
Opieki Długoterminowej 
(Vilans) przyjrzały się badaniom 
dotyczącym służb zintegrowanych 
i przygotowały na ten temat 
raport. Najważniejszym punktem 
programu drugiego dnia była 
prezentacja raportu, która 
pozwoliła członkom na danie. 
Opinie członków stały się 
niezwykle pomocne w kontekście 
raportu mającego się ukazać w 
początkach 2016 roku.
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9 października 2015 r. 
Europejska Sieć Społeczna 
(ESN) zorganizowała pierwsze 
forum dotyczące praktyk 
opartych na dowodach. Forum 
jest kontynuacją działań 
ESN z 2014 tego roku, kiedy 
to zebraliśmy kilkunastu 
badaczy-praktyków w celu 
przedyskutowania problemu 
polityk i praktyk opartych na 
dowodach dla publicznych 
służb społecznych w wybranych 
krajach europejskich. 
Koncepcja praktyki opartej na 
dowodach stała się popularna 
w zarządzaniu usługami 
społecznymi, kładącemu większy 
nacisk na efektywność kosztową. 
Biorąc pod uwagę trudne warunki 
ekonomiczne oraz starzenie 
się społeczeństwa, konieczne 
jest zawarcie w wyliczeniach 
kluczowych i wskaźników 
wydajności.

W roku 2015 ESN pracowało 
razem z Anną Buchanan, 
pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu w Oxfordzie nad 
przeprowadzeniem 

szczegółowego przeglądu 
międzynarodowych baz danych w 
obszarze pracy socjalnej w celu 
oceny stopnia ich przydatności dla 
pracowników służb społecznych 
w planowaniu usług. Przegląd 
ten pozwolił sformułować 
zestaw narzędzi do planowania 
i ewaluacji usług świadczonych 
przez publiczne służby społeczne. 
Wstępne wersje tych narzędzi 
zostały zaprezentowane podczas 
forum ESN.

W trakcie dyskusji, uczestnicy 
spotkania wskazali na istotne 
problemy, które rodzą się w 
trakcie definiowania jakości 
oraz efektywności publicznych 
służb społecznych. Zakres 
dowodów potrzebny do 
rozwijania pracy socjalnej 
opartej na dowodach został 
przeanalizowany pod względem 
typów dowodów uznawanych za 
szczególnie istotne, na przykład: 
rozpoznawanie ryzyka i czynników 
ochronnych, zrozumienie 
problemu, jak również wagę oceny 
efektów danej usługi. Jednym z 
obszarów wzbudzających niepokój 
było szkolenie i rozwój zawodowy 
pracowników, które powinny 
kłaść nacisk na analizę danych i 
ewaluację pracy socjalnej.

Więcej informacji można znaleźć 
w niedawno opublikowanym 
raporcie: „Służby Społeczne 
oparte na dowodach: zestaw 
narzędzi do planowania i ewaluacji 
służb społecznych”, który znaleźć 
można w bibliotece publikacji 
ESN (http://www.esn-eu.org/
publications).

Ucz się

Badania i dowody

Praktyka oparta na  

dowodach dla publicznych

 służb społecznych  

Nagrania ze spotkania 
były dostępne dla naszych 
członków w czasie 
rzeczywistym, a podzielone 
na sesje nagrania znajdują 
się na stronie ESN (http://
www.esn-eu.org/videos). 

Audio (również rozbite 
na sesje) znajduje się w 
bibliotece podcastów (http://
www.esn-eu.org/audio/index.
html).

“Wyjątkowość tego 
sposobu wymiany 
wiedzy polega na 
zebraniu w jednym 
miejscu praktyków i 
badaczy z różnych 
krajów i różnych kultur”
 
Graham Owen, 
Stowarzyszenie 
Szwedzkich Dyrektorów 
Służb Społecznych.
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“Uważam, że 
zrozumienie 
znaczenia 
grupowej pracy 
opartej na 
dowodach pozwoli 
uczestnikom na 
użycie w praktyce 
dostępnych 
narzędzi i 
pomysłów, które 
stoją za nimi.”

Samorządy 
miejskie w 
Sandgerði, Garður i 
Vogar, Islandia
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Dzielenie się  

skutecznymi 

pratykami w celu 

promowania wysokiej

jakości usług
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“Biorąc udział w trzecim 
spotkaniu grupy roboczej ds. 
niepełnosprawności uzyskałam 
wiele użytecznych informacji 
na temat roli publicznych służb 
społecznych we wspieraniu 
zatrudnienia wśród ludzi z 
niepełnosprawnościami. 
Najbardziej zainspirowało 
mnie przedstawione przez 
Gloucestershire podejście 
kierowane zapotrzebowaniem.” 

Kristien Soenen
Centrum Pomocy 
Społecznej w Brugii
Belgia



Podziel się

Grupy robocze ESN ds.  

starzenia się i opieki, 

oraz ds. niepełnosprawności

W roku 2015 działały 
równolegle dwie grupy robocze: 
jedna ds. starzenia się i opieki, 
druga ds. niepełnosprawności. 
Każda z nich zorganizowała 
dwa spotkania. Na pierwszym 
spotkaniu obu grup zajęto się 
tematem usług zintegrowanych, 
co współgrało z dorocznym 
seminarium (str 09) Drugie 
spotkanie grupy ds. starzenia 
się i opieki dotyczyło 
aktywnego starzenia się, zaś 
grupa ds. niepełnosprawności 
przyjrzała się zjawisku aktywnej 
integracji.
Aktywne starzenie się
7-8 września 2015 roku w 
hiszpańskiej Sewilli grupa 
robocza ds. starzenia się i 
opieki omawiała problematykę 
aktywnego starzenia się. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia, 
aktywne starzenie się może 
pomóc ludziom w uświadomieniu 
sobie swojego pełnego potencjału 
poprzez poprawę fizycznego, 
społecznego i psychicznego 
dobrostanu.

Spotkaniu przewodniczyła 
jedna z naszych organizacji 
członkowskich – samorząd ds. 
zdrowia i polityki społecznej w 
Andaluzji, gdzie dzienne centra 
opieki dla osób starszych zostały 
zamienione na „Centra Aktywnej 

Partycypacji”, które obejmują ad 
ponad 600,000 ludzi i organizują 
swoje działanie w oparciu o 3 
filary: utrzymywanie zdrowego 
trybu życia, bezpieczeństwo i 
aktywne uczestnictwo.

Uczestnicy mieli okazję zwiedzić 
jeden z takich ośrodków gdzie 
poznali zakres prowadzonych tam 
działań społecznych, kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych, ich 
programów promocji zdrowia, 
działań samopomocowych, usług 
doradczych oraz świadczonych 
porad.

Spotkanie zakończyło się 
konkluzją, iż istnieje wielki 
potencjał który może być 
odblokowany poprzez 
zaktywizowanie starszych ludzi, 
uczynienie ich życia bardziej 
aktywnym i znaczącym.

Aktywna integracja
Grupa robocza ds. 
niepełnosprawności spotkała 
się 19 listopada w Wilnie (Litwa) 
w celu omówienia problematyki 
aktywnej integracji ludzi z 
niepełnosprawnością.

Według Komisji Europejskiej, 
aktywna integracja oparta jest 
na odpowiednim zasiłku dla 
rodzin o niskich dochodach, 
zintegrowanych rynkach pracy 
i dostępie do wysokiej jakości 
usług. Podejście do polityki 
i praktyki poszczególnych 
państw różniło się znacznie, 
jeśli chodzi o stopień skupienia 
się na możliwościach osób 
korzystających z usług i ich 
integracji na otwartym rynku 
pracy.

“Jestem 
zachwycona, że 
mogłam wziąć 
udział w tej grupie 
roboczej. Nabyłam 
ogromną ilość 
wiedzy na temat 
polityki społecznych 
i działań na 
poziomie lokalnym 
związanych 
z aktywnym 
starzeniem się.”

Pilar Martínez 
Sánchez, wydział 
ds. zatrudnienia i 
opieki społecznej, 
Galicja, Hiszpania

Zobacz film ze spotkania w 
Sewilli http://www.esn-eu.org/
videos/43/index.html 

Więcej informacji znaleźć 
można na stronie ESN 
dedykowanej projektowi 
http://www.esn-eu.org/
ageing-and-care/index.html
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Holenderskie Stowarzyszenie 
Dyrektorów Służb Społecznych  (the 
Dutch Association of Directors of 
Social Services - Divosa) tworzy 
krajowe i lokalne partnerstwa w 
oparciu o potrzeby pracodawców, 
tym samym wprowadzając z 
sukcesem podejście oparte na 
zapotrzebowaniach. W Wiedniu, 
program „Jobwärts” zajmuje się 
przechodzeniem od chronionego do 
otwartego rynku pracy, a w angielskim 
Gloucestershire współtworzenie 
strategii zatrudnienia przysłużyło 
się do podniesienia wskaźników 
zatrudnienia osób z trudnościami w 
nauce ponad średnią krajową.

Głównym wnioskiem ze spotkania 
było, iż zatrudnienie ma kluczowe 
znaczenie w promocji niezależnego 
życia, godności i wyboru dla 
osób z niepełnosprawnością. 
Zatrudnienie chroni przed ubóstwem 
i promuje integrację społeczną, 
a publiczne służby społeczne są 
kluczowym pośrednikiem pomiędzy 
pracodawcami a zatrudnionymi.

Więcej informacji znajdziesz 
na stronie poświęconej 
projektowi http://www.esn-eu.
org/disability/index.html
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W dniach 4-5 lipca 2015 roku w 
Hadze odbyły się warsztaty ESN 
dotyczące świadczenia usług 
edukacyjnych, związanych ze 
wsparciem zatrudnienia oraz usług 
pomocowych na rzecz młodych 
ludzi zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W warsztatach 
wzięło udział 30 uczestników z 15 
państw.

W trakcie warsztatów zajęto 
się przede wszystkim osobami 
młodymi pomiędzy 18 a 25 rokiem 
życia i zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym z powodu problemów 
ze zdrowiem psychicznym, 
opuszczających pieczę zastępczą 
lub wychowanych w innym kraju.

Na początku warsztatów zajęto 
się tymi politykami unijnymi, które

są istotne dla osób młodych. 
Prelegenci podkreślali rolę 
lokalnych partnerstw na rzecz 
osób młodych w zapewnianiu im 
możliwości ukończenia edukacji 
szkolnej, odbycia praktyk oraz 
przy uzyskiwaniu uprawnień 
zawodowych. Pedro Cunha z 
portugalskiego Ministerstwa 
Edukacji mówił o sposobach 
najlepszego wykorzystania  
edukacji tak, aby przyniosła ona 
lepsze efekty dla zagrożonych 
młodych ludzi.

Okresy przejściowe, zwłaszcza 
te pomiędzy szkołą a pracą, 
są uważane za momenty 
szczególnie istotne w życiu 
młodych ludzi. Ulrike Storost z 
Dyrektoriatu Generalnego ds. 
Zatrudnienia, Spraw Społecznych 
i Włączenia Społecznego Komisji 
Europejskiej zaprezentowała 

zakończony sukcesem projekt 
pilotażowy wspierający 
przedsiębiorców w hiszpańskiej 
Galicji. Martin Lebègue z rady 
departamentu Pas-de-Calais 
we Francji, który zaprezentował 
projekt „Gwarancja dla młodzieży” 
jako przykład na dostosowanie 
Europejskiej Gwarancji dla 
Młodzieży do wymogów 
lokalnych. Podkreślił również 
wagę spraw mieszkaniowych i 
niezależności finansowej dla osób 
opuszczających system pieczy 
zastępczej.

Podczas dyskusji podkreślano 
wagę podejścia łączącego 
kwestie szkolnictwa, zatrudnienia 
i służb społecznych.

“To były chyba 
najlepsze warsztaty 
ESN, w jakich 
brałam udział. 
Uzyskałam kilka 
praktycznych 
pomysłów do 
wdrożenia w 
służbach ds. 
młodzieży w Bihor 
dotyczących tego, 
jak usprawnić naszą 
Gwarancję dla 
młodzieży”
Adina Patroc, powiatowa 
agencja ds. płatności i 
kontroli społecznej Bihor, 
Rumunia.

Udostępnij

Warsztaty dotyczące usług  

edukacyjnych, związanych ze wsparciem     

zatrudnienia oraz usług pomocowych 
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Wpływanie na kształt 

polityki Europejskiej 

i krajowej 
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„Usługi społeczne stanowią 
istotną inwestycję na rzecz 
mieszkańców Europy, a 
dostarczanie zintegrowanych 
usług społecznych jest 
kluczowe dla świadczenia 
efektywnego wsparcia osobom 
potrzebującym”.

Marianne Thyssen
Komisarz ds. 
Zatrudnienia i 
Spraw Społecznych



Wpływ

Grupa Referencyjna ds.  

Semestru Europejskiego   

ESN uruchomiła grupę 
referencyjną aby, by problemy 
i kwestie społeczne, którymi 
zajmują się służby społeczne 
znalazły odzwierciedlenie w 
ramach Semestru Europejskiego 
– czyli w odbywającym się 
co roku procesie koordynacji 
polityki gospodarczej pomiędzy 
państwami członkowskimi i 
Komisją Europejską. W 2015 
grupa zrzeszała dyrektorów 
i członków wyższej kadry 
kierowniczej służb społecznych 
z 23 zrzeszonych w ESN 
organizacjach z 22 krajów UE. 

Spoglądając w przyszłość: Czy 
Semestr Europejski jest w stanie 
spełnić oczekiwania publicznych 
służb społecznych?

W listopadzie opublikowaliśmy 
raport: Spoglądając w 
przyszłość: Założenia lokalnych 
publicznych służb społecznych 
na Semestr Europejski 2016 
(Looking ahead: Local public 
social services priorities for the 
European Semester 2016), który 
przedstawia obraz lokalnych 
publicznych służb społecznych 
w Semestrze Europejskim 2015  
i wskazuje główne założenia 
polityki społecznej na rok 2016.

Raport bazuje na ocenie 
Krajowych Programów Reform 
(National Reform Programmes 
(NRPs) oraz Zaleceń Komisji 
Europejskiej dla poszczególnych 
krajów (European 
Commission’s Country Specific 
Recommendations - CSRs) na 
rok 2015 przeprowadzonej przez 
członków Grupy Referencyjnej 
ds. Semestru Europejskiego.

Raport jest rezultatem wyników 
ankiety i dyskusji podczas 
dorocznego spotkania grupy, 
które odbyło się we wrześniu 
2015 r. we współpracy z 
Komisją Europejską oraz 
kolegami z Europejskiego 
Obserwatorium Społecznego, 
z którym ESN pracowało nad 
zebraniem poglądów członków 
i stworzeniem zarysu raportu.

ESN poprosiła członków grupy 
o przedstawienie zaleceń, które 
ich zdaniem Komisja Europejska 
powinna przedłożyć ich rządowi 
w kontekście Europejskiego 

Semestru 2016. Raport 
zawiera także analizę trendów 
w różnych krajach i 22  profile 
państw wraz z zaleceniami 
na rok 2016 uwzględnionymi 
we wstępie każdego profilu.

Kluczowe zagadnienia dla 
publicznych służb społecznych 

Najważniejszymi zagadnieniami 
były: konsolidacja budżetowa 
i jej wpływ na finansowanie i 
wdrożenie usług społecznych, 
koordynacja polityki społecznej na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym; kompleksowe i 
zintegrowane strategie integracji 
społecznej  i obecne wyzwania 
związane z wykluczeniem 
mieszkaniowym, opieką nad 
dziećmi, opieką długoterminową 
oraz rozwój opieki środowiskowej.

Szersze podejście do integracji 
społecznej
Raport stawia kluczowe 
pytania co do sposobu, w jaki 
Semestr  Europejski odnosi 
się do głównych wyzwań 
społeczno-gospodarczych krajów 
prezentowanych w raporcie. 
Ogólnie rzecz biorąc, priorytetem 
zaleceń na 2015 były sprawy 
związane z rynkiem pracy, ale 
członkowie ESN uznali, że istnieje 
potrzeba opracowania szerszej 
strategii integracji społecznej na 
wzór koncepcji zrównoważonego 
rozwoju społecznego. Oznacza 
to, że publiczne służby społeczne 
powinny być wspierane w 
poszukiwaniach pracy dla 
osób korzystających z usług, a 
także w ich wysiłkach na rzecz 
podwyższenia ogólnej jakości 
życia - czy to będzie pomoc 
osobom niepełnosprawnym w 

“Spotkanie grupy 
ds. Semestru UE 
było zarówno 
pomocne, jak 
i pouczające. 
Interesującym 
odkryciem było 
dla mnie to, że 
zasadniczo w 
większości krajów 
brakuje połączenia 
pomiędzy 
Zaleceniami 
Komisji 
Europejskiej dla 
poszczególnych 
krajów, a 
rzeczywistością, 
w której 
doświadczają 
członkowie grupy.”
Terry Madden, Niezależny 
Konsultant ds. Pracy 
socjalnej (Irlandia)
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samodzielnym życiu, zapewnienie 
osobom starszym odpowiedniej 
opieki czy też wspieranie 
lepszego świadczenia usług 
opieki nad dziećmi.

Patrząc w przyszłość

Publikacja raportu zbiegła się 
w czasie z Roczną Analizą 
Wzrostu Gospodarczego 
Komisji Europejskiej 2016  
(2016 European Commission’s 
Annual Growth Survey (AGS), 
zawierającą założenia, które 
zostaną uwzględnione w 
przyszłorocznym procesie 
Semestru Europejskiego. Nie jest 
zaskoczeniem, że w 2016 AGS 
zajmuje się wymiarem socjalnym 
głównie w odniesieniu do 
zatrudnienia, a mimo tego jednak 

używa również pojęcia inwestycji 
społecznych z uwzględnieniem 
ekonomicznej i społecznej 
skuteczności systemów opieki 
społecznej. Zagadnienia te 
zostaną omówione przez 
członków grupy w przyszłym roku.
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Współpracuj  

z pozostałymi

osobami podejmującymi     

decyzje z całej Europy   

“Miasto Halmstad uznaje 
Konferencję Europejskich 
Służb Społecznych za 
ważne źródło inspiracji dla 
naszej codziennej pracy, 
miejsce spotkań, wymiany 
i zdobywania wiedzy w 
dziedzinie usług społecznych. 
Jako polityk popieram nasze 
zaangażowanie i doceniam 
wartość jaką Konferencja 
wniosła do pracy miasta 
w zakresie analizy świata 
zewnętrznego i jego wpływu 
na nas.”

Ella Kardemark
Przewodnicząca 
Rady Społecznej 
gminy Halmstad
Szwecja
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Budowanie partnerstw w celu poprawy jakości 
życia
Zorganizowana we współpracy z Rządem 
Portugalii, nasza 23. Konferencja Służb 
Społecznych, odbyła się w dniach 6-8 lipca 
2015 roku. Wzięło w niej udział ponad 400 
uczestników z 32 krajów, zarówno z Europy, 
jak i reszty świata. To sztandarowe doroczne 
wydarzenie ESN zgromadziło menedżerów 
służb społecznych, osoby odpowiedzialne za 
kształtowanie polityki społecznej, praktyków, 
osoby korzystające ze wsparcia, naukowców 
oraz przedstawicieli sektora prywatnego, którzy 
dyskutowali na temat sposobów, w jaki różne 
rodzaje partnerstw mogą przynieść najlepsze 
rezultaty zarówno dla osób korzystających ze 
wsparcia, jak i dla całego społeczeństwa.

W ciągu trzech dni burzliwych i intensywnych 
dyskusji, podzielonych na 4 sesje plenarne i 24 
warsztaty, najważniejszym problemem okazała 
się dalsza potrzeba współpracy pomiędzy 
departamentami i sektorami w celu ulepszenia 
wspólnot.

W trakcie spotkania pojawiły się trzy tematy 
kluczowe dla skutecznej budowy partnerstw w 
celu poprawy jakości życia ludzi: partnerstwa 
lokalne, podejście oparte na cyklu życia oraz rola 
technologii.

Sieć

Lizbona 2015  

23 doroczna konferencja
 “Potrzebujemy 
nowych 
partnerstw, sieci 
oraz bardziej 
efektywnych służb 
społecznych w 
celu polepszenia 
jakość życia 
mieszkańców 
Unii i stworzenia 
prawdziwie 
społecznej 
Europy”.
Corinne Cahen, 
luksemburska Minister ds. 
Rodziny i Integracji
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Partnerstwa lokalne
 W całej Europie różni 
interesariusze i służby 
zareagowały na nowe wyzwania, 
wywołane przez kryzys 
gospodarczy i brak środków 
finansowych rozwijając skuteczne 
formy współpracy pomiędzy 
specjalistami i sektorami, co było 
możliwe dzięki zrozumieniu zmian 
demograficznych oraz koordynacji 
usług i działań na szczeblu 
miasta. 

Inspirujące praktyki szeregu 
organizacji europejskich - w 
tym członków ESN, takich jak 
Niemiecki Związek Publicznej i 
Prywatnej Pomocy Społecznej, 
Flamandzkiego Stowarzyszenia 
Dyrektorów Służb Społecznych 
oraz Centrum Doskonalenia 
Opieki nad Dziećmi w Szkocji 
– dobrze zilustrowały ostatnie 
wydarzenia w zakresie budowania 
partnerstw w całej Europie.

Podejście oparte na cyklu życia
Wczesną interwencje i 
profilaktykę uznano za 
kluczowe przy skutecznej 
implementacji podejścia opartego 
na cyklu życia w usługach 
publicznych, czyli takiego które 
kładzie nacisk na udzielanie 
wsparcia już we wczesnych 
latach życia, stosowanie 
metod zapobiegawczych w 
późniejszym życiu i wspieranie 
osób korzystających z usług w 
przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
w trakcie całego ich życia.

Główne prezentacje zostały 
przedstawiona przez Paolę Milani 
z Uniwersytetuu w Padwie, Sarah 
Johnson z Narodowego Programu 
Ubezpieczeń na wypadek 
Niepełnosprawności, Wolfganga 
Müllera z Niemieckiej Federalnej 
Agencji Zatrudnienia i Mirellę 
Minkman z Holenderskiego 
Centrum Opieki Długoterminowej 
(Vilans).

22Raport Roczny  2015



Wdrażanie technologii w 
służbach społecznych
Korzyści z wdrażania technologii 
były podkreślane na wielu 
poziomach, m. in. w pracach 
Komisji Europejskiej nad 
Jednolitym Rynkiem Cyfrowym 
i jego wpływem na służby 
społeczne. Jasmin Battista (DG 
Connect, Komisja Europejska) 
podkreśliła znaczenie 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (ICT) a 
także innowacji społecznych w 
procesie wdrażania podejścia 
środowiskowego w służbach 
społecznych. 

Na poziomie lokalnym, 
narzędzia cyfrowe mogą pomóc 
decydentom i pracownikom 
służb społecznych odpowiedzieć 
na złożone potrzeby różnych 
grup społecznych. Wskazano 
wiele przykładów stosowania 
technologii cyfrowych w sektorze 
służ społecznych, w tym 
przykłady z Esri, Diona, IBM i 
Instytutu Administracji Cyfrowej 
SAP.

Na przyszłość
W ostatnim okrągłym stole 
konferencji udział wzięli 
przedstawicieli Komisji 
Europejskiej, rządów i 
samorządów oraz krajowych 
stowarzyszeń menedżerów służb 
społecznych, którzy dyskutowali 
na temat przesłania dotyczącego 
przyszłego kształtu służb 
społecznych:

- Na poziomie Unii Europejskiej 
podejście zintegrowane musi być 
traktowane jako podstawowe dla 
integracji społecznej i powinno 
zajmować wysoką pozycję 
na liście priorytetów polityki 
społecznej.

- W pracach Komitetu Ochrony 
Społecznej niezwykle ważnym 
jest zajęcie się nie tylko 
wymianą, ale skoncentrowanie 
się na monitoringu skuteczności 
działań w celu zagwarantowania 
efektywności prowadzonej 
polityki.

- Zarówno na poziomie 
krajowym, jak i na poziomie 
lokalnym rząd jest 
odpowiedzialny za stworzenie 
struktury, w ramach której 
obywatele mogą uzyskać lepszy 
dostęp do usług, a budowanie 
partnerstw jest kluczowym 
elementem koniecznym do 
osiągnięcia tego celu.

W przypadku służb publicznych 

koncentracja uwagi na 
jednostkach i ich lokalnych 
społecznościach, jak również 
wspieranie rozwoju partnerstw 
stanowią klucz do osiągania 
lepszych wyników.

Sieć

Lizbona 2015  

23 doroczna konferencja

Wideo z 23. Konferencji 
Służb Społecznych jest teraz 
dostępne na stronie ESN: 
esn-eu.org/videos/49/index.
html
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„Bardzo się cieszę, 
że kolejna doroczna 
konferencja odbędzie 
się w Holandii 
we współpracy z 
holenderską prezydencją 
w Radzie Europejskiej. 
Jeśli będzie tak 
wspaniała jak ta w 
Lizbonie, to będzie 
to wydarzenie nie do 
pominięcia. Liczę na 
waszą obecność! “

Jetta Klijnsma, Sekretarz 
Stanu, Ministerstwo 
Spraw Społecznych, 
Holandia.
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“Jako dyrektor służb 
społecznych z dużego miasta 
i członek flamandzkiego 
Stowarzyszenia Dyrektorów 
ds. Służb Społecznych, wiem 
aż za dobrze, jakie wyzwania 
stoją dziś przed publicznymi 
służbami społecznymi, gdy 
jednocześnie zwiększa się 
zapotrzebowanie na usługi, 
a ogranicza finansowanie. 
W związku z tym w ESN 
dzielimy się doświadczeniami  
i umiejętnościami z kolegami 
z wszystkich szczebli władzy 
w celu poprawy świadczenia 
skutecznych, skoncentrowanych 
na jednostce - usług 
społecznych. To nasza misja.”

Jak pracujemy

Zbierając umiejętności  

i wiedzę z całej Europy 

Christian Fillet
Prezes ESN i 
dyrektor Służb 
Społecznych w 
mieście Brugia
Belgia.
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Drogie Koleżanki i Koledzy,

 
Wybór na prezesa ESN był dla mnie wielkim zaszczytem. Stałem się drugą 
osobą, która kiedykolwiek objęła tę funkcję po przejściu na emeryturę 
pierwszego prezesa, Larsa-Görana Janssona. Miałem przyjemność pracować z 
nim jako skarbnik, a później wiceprezes i docenić unikalny wkład, jaki wnosił w 
rozwój sieci od początku jej powstania.

Obecnie Europejska Sieć Społeczna jest już zupełnie inną organizacją z ciągle 
rosnącą liczbą członków, a także poszerzającą zakres i jakość swoich usług. 
Znalazło to odzwierciedlenie w sposobie zarządzania, które łączy w sobie 
umiejętności, zaangażowanie i doświadczenie.

Patrząc na nadchodzące lata prosiłbym Radę i szersze grono członków o 
poświęcenie uwagi stojącym przed nami wyzwaniom i możliwościom, w celu 
zapewnienia ESN dobrego zarządzania i organizacji, aby zbudować jeszcze 
bardziej udaną i stabilną przyszłość. 

Chciałbym powitać nowych członków komitetu biznesowego: Carlosa Santosa 
Guerrero z Galicji i Harri’ego Jokiranta z Finlandii, jak również nowych 
przedstawicieli w Radzie.

Wchodząc w 2016 rok jesteśmy świadomi migracji uchodźców i jako sieć 
społeczna będziemy pracować nad tym, aby dzielić się doświadczeniami i 
poprawić los tych, którzy padli ofiarą tego kryzysu humanitarnego.

 
Z najlepszymi życzeniami,

Christian Fillet 
Prezes ESN

Jak pracujemy 

Zarządzanie 

i przywództwo
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