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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.
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Najważniejsze wydarzenia 
roku

Rok 2012 był rokiem 
niezwykle aktywnym i 
pełnym sukcesów pod 
względem umocnienia 
naszej różnorodnej i ciągle 
rosnącej społeczności w tych 
wymagających czasach.

Styczeń
- Wzięliśmy udział w otwarciu 
Europejskiego Roku Aktywności 
Osób Starszych i  Solidarności 
Międzypokoleniowej

Luty
- Stworzyliśmy nową grupę 
roboczą zajmującą się 
„Przywództwem, skutecznością i 
innowacyjnością”

Marzec
- Członkowie ESN wzięli udział 
w spotkaniu HABITACT w 
Ghent dotyczącym zwalczania 
bezdomności
- Przeprowadziliśmy drugą 
sesję programu szkoleniowego 
„Zarządzanie zmianą w opiece 
środowiskowej” w Pradze
- Opublikowaliśmy  raport na 
temat Zalecenia UE dotyczącego 
ubóstwa dzieci i ich dobrostanu

Kwiecień
- Opublikowaliśmy raport 
„Tworzenie modelu pomocy 
środowiskowej”
- Wzięliśmy udział w konferencji 
„Zatrudnienie młodzieży i 

włączenie społeczne w czasach 
kryzysu” zorganizowanej przez 
duńską prezydencję

Maj
- W Rzymie przeprowadziliśmy 
wiosenne seminarium ESN 
„Młodzież z grup ryzyka w okresie 
transformacji”

Czerwiec
- 20. Konferencja Europejskich 
Służb Socjalnych „Kształtowanie 
przyszłości na rzecz 
zrównoważonych służb 
socjalnych” w Kopenhadze
- Opublikowaliśmy ocenę 
dotyczącą Krajowych Programów 
Reform

Lipiec
- Opublikowaliśmy odpowiedź 
na potrzeby konsultacji Komisji 
dotyczących usług świadczonych 
osobiście oraz usług domowych

Sierpień
- Przeprowadziliśmy finalną 
sesję programu szkoleniowego 
„Zarządzanie zmianą w opiece 
środowiskowej”, która odbyła się 
w Londynie
- Razem z grupą szkoleniową, 
Wysokim Komitetem Doradczym 
ESN oraz  Komitetem ds. 
biznesu wzięliśmy udział w 
Paraolimpiadzie
- Opublikowaliśmy przegląd 
aktywnych polityk dotyczących 
włączenia społecznego w ciągu 
ostatnich czterech lat

Wrzesień
- Opublikowaliśmy analizę raportu 
Komitetu Ochrony Socjalnej w 
sprawie walki z ubóstwem dzieci
- Współpracowaliśmy przy 
organizacji seminarium 
dotyczącego deinstytucjonalizacji, 
które odbyło się w Warszawie

Październik
- Przeprowadziliśmy Jesienne 
Seminarium ESN „Zachowywanie 
i odzyskiwanie niezależności oraz 
włączenia społecznego w życiu 
dojrzałym” w Stuttgarcie
- Współpracowaliśmy przy 
organizacji Międzynarodowego 
Forum Sektora Socjalnego  IBM, 
które odbyło się w Warszawie
- Wzięliśmy udział w 
konferencji „Inwestowanie w 
Dzieci” zorganizowanej przez 
prezydencję cypryjską

Listopad
- Współpracowaliśmy przy 
Konsultacjach Eksperckich 
OECD dotyczących „Usług 
Zintegrowanych” w Paryżu.

Grudzień
- Wzięliśmy udział w dorocznej 
konferencji na temat ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, która 
odbyła się w Brukseli
- Współpracowaliśmy przy 
organizacji  seminarium 
dotyczącego deinstytucjonalizacji, 
które odbyło się w Bratysławie
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List od Johna Hallorana
Prezesa

Drodzy członkowie i przyjaciele ESN,

Rok 2012 był rokiem, który pozwolił na umocnienie naszej rosnącej i różnorodnej społeczności, rokiem 
aktywnym i pełnym sukcesów. Był to jednak również rok pełen wyzwań dla wielu z naszych kolegów, którzy 
próbowali udzielać pomocy społecznej w trudnych warunkach finansowych. Program ESN poruszył szeroki 
zakres tematów, które okazały się kluczowymi dla wielu z Państwa.

Rok rozpoczęliśmy on uruchomienia nowej grupy roboczej ds. „Przywództwa, skuteczności i 
innowacyjności”‘, która przyjrzała się bliżej wpływowi kryzysu na działanie służb społecznych. 
Rozpoczynając nowy projekt, zakończyliśmy jednocześnie stary – przeprowadziliśmy ostatnie sesje 
naszego programu treningowego „Zarządzanie Zmianą”, który pomógł osobom tworzącym politykę w 
państwach grupy wyszehradzkiej wykształcić efektywne strategie deinstytucjonalizacji. Opublikowaliśmy 
też raport „Rozwój Opieki Środowiskowej”, który będziemy w dalszym ciągu promować jako narzędzie 
pomocnicze w tej ważnej transformacji.

Nasze wiosenne seminarium w Rzymie skupiło się na młodzieży z grupy ryzyka w okresie transformacji – 
do tematu podeszliśmy z dwu perspektyw: opieki i wsparcia w drodze ku dorosłości oraz przedwczesnego 
końca edukacji szkolnej. Na jesiennym seminarium w Stuttgarcie spojrzeliśmy na inwestowanie w 
niezależność i włączenie się w późniejszym etapie dorosłego życia w świetle Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i solidarności między pokoleniami.

Dziękuję wszystkim za poświęcenie i zaangażowanie i liczę na dalszą współpracę z Państwem w 
nadchodzącym roku. ESN będzie nadal zapewniała swoim członkom możliwość pogłębiania współpracy, 
wzajemną wymianę doświadczeń oraz rozwój ich polityk oraz ulepszanie praktyk w roku 2013. W celu 
uzyskania dalszych informacji na ten temat zapraszam do zapoznania się z ostatnią częścią tego raportu.

Serdecznie pozdrawiam

John Halloran 
Prezes
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Przywództwo, skuteczność 
i innowacyjność
Grupa Robocza

ESN założyło grupę roboczą 
ds. kierowania służbami by 
ocenić wpływ i reakcje służb 
społecznych na kryzys. W 
2012 grupa przeanalizowała 
kilkanaście przypadków 
związanych z kryzysem, 
przedyskutowała wkład w 
przywództwo i kierowanie 
publicznymi służbami 
społecznymi oraz zwołała 
specjalną sesję dla praktyki 
opartej na dowodach.

Jest to grupa wyższych 
menedżerów odpowiedzialna 
zarówno za sprawy związane ze 
strategią, jak i jej wdrażaniem 
w ramach służb społecznych, 
począwszy od ochrony dzieci 
po opiekę długoterminową, 
poprzez świadczenia do zdrowia 
środowiskowego. Pochodząc z 
różnych środowisk zawodowych 
(prace społeczne, ekonomia, 
psychologia, medycyna, prawo) 
nasi menedżerowie zarządzają 
wysokimi budżetami oraz dużymi 
grupami pracowników. Ich zakres 
działania obejmuje politykę 
regionalną i krajową, a prawnie 
odpowiadają przed lokalnymi 
politykami wybranymi w drodze 
wyborów.

Wpływ kryzysu i odpowiedzi na 
niego
Przypadki cięć budżetowych w 
okręgu Redbrigde w Londynie 

w Wielkiej Brytanii, a także 
mieście Aarhus w Danii wskazały 
kilka środków poprawy jakości i 
sposobów przekształcenia służb 
społecznych przez:
- Zmniejszenie liczby ludzi (we 
wszystkich grupach wiekowych) 
w domach i szpitalach opieki 
długoterminowej
- Skupienie się na prewencji 
i rehabilitacji aby ograniczyć 
długoterminowe koszty
- Wypracowanie dokładnej 
jednostki pomiaru kosztów 
tak, aby efektywniej zarządzać 
budżetami

Grupa doniosła również, że 
doszło do pewnego zmniejszenia 
liczby pracowników i wyższych 
opłat za usługi pracownika 
społecznego dla osób, które na to 
stać. Konsultacje z pracownikami, 
klientami służb społecznych, 
rodzicami i dostawcami usług 
(zarówno tych świadczonych 
w domu usługobiorcy, jak i 
zewnętrznych) zostało uznane 
za niezbędne, aby wprowadzić 
te zmiany w życie podobnie jak 
jasny kształt polityki i systemu 
określania odpowiedzialności.

Przywództwo i zarządzanie 
personelem
Członkowie grupy poinformowali, 
że zarządzali i przewodzili swoim 
organizacjom w różnym czasie, 
w zależności od jej potrzeb. 
Większość z nich przeszła 
przynajmniej roczne szkolenia 

kierownicze lub biznesowe 
przed uzyskaniem dyplomu i 
tytułu wyższego menedżera. 
Mimo, że obie role są ściśle 
związane z kierownictwem 
społecznym, większość uważała, 
że przywództwo polegało na  
wskazywaniu kierunku rozwoju, 
podczas gdy zarządzanie 
zajmowało się  sposobami 
codziennego wykorzystania 
dostępnych środków (siły 
roboczej i budżetu).

Praktyka oparta na dowodach
John Halloran, dyrektor naczelny 
ESN, podsumował spotkanie 
stwierdzeniem, iż badania 
oraz dowody – obok wartości 
społecznych, etyki zawodowej, 
praw człowieka, priorytetów 
politycznych oraz realiów 
ekonomicznych – mogą stać się 
nową siłą napędową rozwoju 
polityki społecznej i modelowania 
usług. Odpowiadając Karine 
Lycops zauważył on, iż 
„dobrzy kierownicy powinni 
szukać dowodów”, gdyż 
pracownicy mogą nie mieć na 
to wystarczająco wiele czasu. 
Co więcej, choć badacze mogą 
być zainteresowani programami 
ewaluacyjnymi trwającymi szereg 
lat, w praktyce pracownicy 
pracujący z klientami potrzebują 
celów krótkoterminowych oraz 
odpowiednich wskaźników po 
to, by można było na bieżąco 
monitorować skuteczność 
podejmowanych działań.

„Moja służba musiała poradzić sobie z 4% zmniejszeniem budżetu drugi rok z rzędu, więc albo musimy 
zredukować poziom usług, albo zmienić ich model.”
Bruno Marcato, Dyrektor Agencji Służb społecznych, Okręg Bolzano, Włochy
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Seminarium wiosenne
Młodzież z grup ryzyka w 
okresie transformacji

Seminarium skupiało się na 
sposobach poprawy sytuacji 
młodych ludzi wychodzących 
pod systemu opieki oraz 
zagrożonych przedwczesnym 
zakończeniem edukacji w 
szkole. Spotkanie odbyło 
się w Rzymie w dniach 10-
11 maja przy współpracy z 
Regionem Lazio.

Seminarium zostało otwarte 
prezentacją jednego z głównych 
europejskich raportów na 
temat młodych ludzi nie 
podlegających zatrudnieniu, 
szkoleniu czy edukacji (ang. 
NEET) autorstwa Massimiliano 
Masheriniego z Eurofund. 
Wylicza on, że fenomen NEET 
kosztuje Europę 120 miliardów 
euro rocznie oraz wskazuje 
na takie ryzyka społeczne, jak 
zniechęcenie i rozluźnienie się 
więzi społecznych. Sięgnąwszy 
dalej, niż dychotomia pomiędzy 
pracującą i niepracującą 
młodzieżą w okresie 
transformacji, seminarium 
odniosło się do dwóch głównych 
kwestii, czyli młodych ludzi 
wychodzących z opieki i 
przedwcześnie opuszczających 
edukację szkolną.

Emily Munro, koordynator 
INTRAC (International Research 

Network on Transitions 
to Adulthood from Care, 
Międzynarodowa Sieć Badawcza 
Przejścia z Systemu Pomocy 
Społecznej w Dorosłość) zbadała 
różne stadia podróży młodzieży 
przez system pomocy społecznej 
pod względem konsekwencji 
dla polityki i praktyki. Następnie 
szczegółowo omówiono trzy 
przykłady „Droga w dorosłość” w 
Ghent (Belgia), „KidS” Kolonia, 
Niemcy i „BorgoRagazzi Don 
Bosco” we Włoszech.  Ilustrowały 
one korzyści wynikające ze 
zmniejszenia przepaści między 
usługami dla dzieci a usługami 
dla dorosłych.

Delegaci wysłuchali inspirujących 
historii dwojga młodych ludzi. 
Jalal El Amri, z Maroka, 
znajdował się pod opieką w 
Katalonii w Hiszpanii. Dzięki 
własnej determinacji i wsparciu 
profesjonalistów, polegającej m. 
in. na stypendiach naukowych i 
mieszkaniowych, spełnił swoje 
marzenie o pójściu na studia. 
Silje Hansen podlegała opiece 
w Norwegii i teraz czerpie ze 
swoich własnych doświadczeń 
pomagając dzieciom w ramach 
swojej pracy w NGO. Zamykając 
sesję zespół zastanowił się 
nad przesłaniem, jakie niosły 
obie historie i uzgodnił, że 
kluczowe znaczenie dla dziecka 
opuszczającego placówkę 

ma przebywanie w stabilnym 
długoterminowym związku.

Druga sesja wniosła wkład do 
trwającej obecnie debaty na 
temat walki z przedwczesnym 
kończeniem edukacji szkolnej, 
co jest celem strategii Europa 
2020. Prelegenci przeanalizowali 
dane badawcze i inicjatywy 
praktyków by pomóc uczniom w 
niebezpiecznych sytuacjach, m. 
in. dzieci pozostające pod opieką 
systemu pomocy społecznej, 
dzieci Romów i te z problemami 
zdrowotnymi. Dyskusje 
skupiały się wokół projektu 
YIPPEE, Centrum Zasobów 
dla Społeczności Romskich w 
Rumunii i programu M@zl w 
Holandii.

Sesję zakończyła Clare Ryan, 
Prezes Krajowej Rady Edukacji 
i Opieki Społecznej  w Dublinie, 
która omówiła udane strategie, 
które zostały wprowadzone 
w Irlandii – jednym z niewielu 
państw któremu udało się 
sprostać celowi postawionemu 
przez Unię Europejską i 
zredukować przedwczesne 
kończenie edukacji szkolnej do 
poziomu poniżej 10%.

Wszystkie przykłady praktycznych 
rozwiązań z seminarium znaleźć 
można w naszej Bibliotece Praktyk 
www.esn-eu.org/practice-library  

„Słyszałam tu dosyć często zwrot „podatny na zranienie”, ale te dzieci są silne i niezależne. Muszą się wiele 
nauczyć, ale mogą nam też wiele dać od siebie.”
Silije Hansen, która dorastała pod opieką systemu pomocy społecznej i jest teraz Kierownikiem do 
Spraw Mediów Dla Dzieci i Młodzieży (Barn og Unge) w Norwegii
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Zarządzanie Zmianami w 
Opiece środowiskowej
Kurs szkoleniowy

Program szkoleniowy ESN 
w dalszym ciągu wspierał 
ustawodawców i dostawców 
opieki z krajów Grupy 
Wyszehradzkiej w przejściu na 
opiekę środowiskową. Dwie 
ostatnie sesje  skupiły się na 
praktycznym podejściu do 
deinstytucjonalizacji. Szkolenie 
zostało zorganizowane we 
współpracy z Tizard Centre na 
Uniwersytecie Kent w Wielkiej 
Brytanii.

Wspieranie opieki środowiskowej
Uczestnicy przedyskutowali 
kluczowe argumenty w sprawie 
przejścia od opieki instytucjonalnej 
do opieki środowiskowej 
nawiązując do niedawnego 
raportu ESN „Tworzenie modelu 
pomocy środowiskowej”. 
Grupa uznała, iż potrzebne jest 
wzbudzenie i podtrzymywanie 
niechęci dla instytucjonalnego 
modelu opieki. Wsparcie głosów 
odbiorców opieki i powiększanie 
świadomości wśród polityków, 
urzędników państwowych i 
fachowców uznane zostały jako 
kroki niezbędne do podjęcia 
działań w powyższym procesie.

Od teorii do praktyki: wizyty w 
placówkach opieki społecznej
W celu porównania usług z tym, 
co uczestnicy znali ze swoich 
krajów,  zwiedzono 4 mieszkania 
chronione oraz praską instytucję 
w trakcie likwidacji. Londyńskie 
Centrum Społeczne Woodbine 

dla dorosłych z problemami w 
nauce także otworzyło swoje 
podwoje i dało uczestnikom 
szansę na zapoznanie się z 
przykładem usługi udzielanej 
w samym sercu społeczności. 
Prezentacje przypadków z 
Gruzji, Szwecji i Mołdawii oraz 
sesja na temat efektywnej 
komunikacji z politykami i 
urzędnikami państwowymi 
pozwoliły na debatę na temat 
praktycznych kroków, jakie należy 
podjąć w ramach zarządzania 
procesem przejścia. Wizyta na 
Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Londynie ukazała potencjał 
osób z niepełnosprawnością 
do zniesienia barier zarówno w 
sporcie jak i w społeczeństwie.

Zarządzanie opieką 
środowiskową: wyzwania i 
możliwości
Reprezentanci każdego z czterech 
krajów dokonali dogłębnej analizy 
mocnych stron, słabych stron, 
możliwości i rodzajów ryzyka, 
dotyczących ich kraju, jeśli chodzi 
o zarządzanie procesem zmiany. 
Do pojawiających się często 
wyzwań należały:
- Tworzenie sprzyjającego 
środowiska rozwiązań 
politycznych dla rozwoju opieki 
świadczonej w społeczności
- Poprawa współpracy i dialogu 
pomiędzy różnymi szczeblami 
rządowymi
- Umocnienie pozycji klienta 
i działań chroniących interes 
własny, które promują prawa 
użytkowników do życia w 

społeczeństwie
- Uświadamianie i edukowanie 
społeczeństwa w celu 
przezwyciężenia negatywnych 
stereotypów ludzi mieszkających 
w instytucjach i ich inkluzja w 
społeczeństwo.
Eksperci z Europy dokonali 
również prezentacji sposobu 
użycia Funduszy Strukturalnych 
w budżecie 2014-2020 tak, 
aby wykształcić usługi oparte 
świadczeniu opieki w środowisku 
lokalnym. Europejska Grupa 
Ekspercka, do której należy 
ESN,  z powodzeniem wpłynęła 
na użycie funduszy europejskich, 
jako wsparcia dla życia w 
społeczności w przeciwieństwie 
do odnawiania i modernizacji 
istniejących instytucji.

John Halloran podkreślił, 
że ESN chce „jak najściślej 
współpracować z lokalnymi 
publicznymi ośrodkami pomocy 
społecznej tak, aby przejście ze 
zinstytucjonalizowanej opieki 
do opieki środowiskowej było 
jak najbardziej płynne.” Od 
ostatniego kursu szkoleniowego 
ESN aktywnie współpracuje z 
krajami Wyszehradu uczęszczając 
i udzielając prezentacji 
na seminariach na temat 
deinstytucjonalizacji w regionie 
mazowieckim w Polsce i w 
Bratysławie na Słowacji.

Raport „Tworzenie modelu pomocy 
środowiskowej” znaleźć można na 
naszej stronie www.esn-eu.org/
publications

„Ta dyskusja pomogła nam dodać deinstytucjonalizację do priorytetów naszej lokalnej strategii społecznej 
na lata 2013-2020.”
Piotr Nowak-Skyrpan, kierownik Wydziału ds. Badań Społecznych , MCPS, Polska
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Seminarium jesienne
Zachowywanie i 
odzyskiwanie niezależności 
oraz włączenia społecznego 
w życiu dojrzałym

W ramach Europejskiego 
Roku Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej 
Seminarium skupiło się na 
zapobieganiu i rehabilitacji 
w usługach świadczonych 
przez pomoc społeczną dla 
starszych ludzi. Spotkanie 
miało miejsce w Stuttgarcie, 
w Niemczech w dniach 24-25 
października przy współpracy 
Niemieckiego Stowarzyszenia 
Opieki Publicznej i Prywatnej  
oraz Miasta Stuttgart.

Doświadczeni specjaliści ds. 
pomocy społecznej dyskutowali, 
w jaki sposób zaprojektować 
służby zdrowia i pomocy 
społecznej tak, aby umożliwić 
starszym ludziom niezależne 
życie i udział w życiu publicznym. 
Przedyskutowano również 
wkład, jaki wnosi promocja 
zdrowia, wolontariusze i opiekuni 
domowi. Podczas pierwszej sesji 
Kai Leichsenrig, koordynator 
projektu INTERLINKS zauważył, 
że potrzebne jest większe 
skupienie się na podejściu 
zorientowanym na osobę, 
które włącza zapobieganie do 
długoterminowych i nastawionych 
na kryzys systemów opieki. 
Marianne van den Berg z Komisji 
Europejskiej zaprezentowała 

Europejskie partnerstwo na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym 
zdrowiu, które kładzie duży 
nacisk na prewencję, badanie 
i wczesną diagnozę, co ma na 
celu umożliwienie aktywnego 
starzenia się i prowadzenia 
niezależnego życia.

Obiektem zainteresowania 
drugiej sesji plenarnej, było 
problem takiej zmiany systemu 
świadczonych usług, aby 
promował on zapobieganie i 
rehabilitację. Jako przykład 
podano Zarząd Miasta Frederica 
(Dania), który wspomaga ludzi, 
którzy mogą potrzebować opieki 
koncentrując się najważniejszych 
codziennych czynnościach. 
Dzięki programowi „Codziennej 
Rehabilitacji” starsi ludzie czują 
się niezależni i pewni siebie, 
podczas gdy zarząd miasta 
wydaje około 20.000 Euro na 
osobę mniej w porównaniu z 
przeszłością. Przedstawiono 
również strategie rehabilitacyjne 
z Portugalii i Holandii skupiające 
się na zintegrowanej opiece 
społecznej i zdrowotnej i wysłaniu 
pracowników w celu zaspokojenia 
potrzeb starszych ludzi.

W trakcie trzeciej sesji prelegenci 
podkreślali czynniki spoza 
pomocy społecznej i opieki 
zdrowotnej, które mają wpływ 

na jakość życia starszych 
ludzi. Rozmawiano o środkach, 
które umożliwią starszym 
ludziom pozostanie w domu i 
aktywny udział w życiu lokalnej 
społeczności, takimi jak jak 
promocja zdrowia, wolontariat 
i nieograniczone możliwości 
kształcenia oraz rolę opiekunów 
domowych.
Podczas ostatniej grupowej 
dyskusji delegaci podkreślili, że:
- Przejście z interwencji do 
wczesnego zapobiegania i 
promocji zdrowia może zostać 
osiągnięte przez zintegrowane 
lokalne służby promujące 
aktywne starzenie się i 
środowisko przyjazne osobom w 
każdym wieku.
- Reformy strukturalne na 
szczeblu państwowym i 
lokalnym, razem z pomocą 
finansową promowałyby placówki 
zintegrowane, które zidentyfikują 
potrzeby starszych ludzi i 
pozwolą im włączyć się ponownie 
do społeczeństwa.
- Należy zmienić rolę starszych 
ludzi z biernego odbiorcy/
pacjenta na czynnego uczestnika, 
poprzez zaangażowanie 
odbiorców usług w proces 
planowania i dostarczania usług.

Wszystkie praktyczne przykłady 
zaprezentowane na seminarium 
znaleźć można pod adresem 
www.esn-eu.org/practice-library

„W miarę upływu czasu mama ma coraz większe potrzeby. Jest ciężko, ale nie ma na to rady. To jest MOJA 
mama i to ja powinnam się nią zająć.”
Carolyn Akintola, poruszająca się na wózku mieszkanka Irlandii, która opiekuje się swoją starszą 
matką



8 European Social Network

Kopenhaga 2012: 
„Kształtowanie przyszłości 
na rzecz zrównoważonych 
służb socjalnych”
20. Konferencja Europejskich 
Służb Socjalnych
 20 lat po pierwszej Konferencji 
Europejskich Służb Socjalnych, 
tegoroczne spotkanie miało 
miejsce w Kopenhadze 
w dniach 25-27 czerwca. 
Wydarzenie zebrało ponad 
350 delegatów - badaczy, 
fachowców i menedżerów 
służb społecznych w Europie 
-  którzy przybyli, by dzielić się 
pomysłami oraz innowacyjnymi 
rozwiązaniami służącymi 
stworzeniu zrównoważonej 
Europy społecznej.

Głównym tematem konferencji 
było „Kształtowanie przyszłości 
na rzecz zrównoważonych służb 
socjalnych: jakość, osiągnięcia, 
innowacje”. Przez trzy pełne dni, 
w trakcie których odbyły się trzy 
sesje plenarne i dwadzieścia 
cztery warsztaty, prelegenci 
i delegaci zastanawiali się 
nad pytaniem „jak stworzyć 
zrównoważone społeczeństwo, 
w którym rozwój ekonomiczny, 
socjalny i środowiskowy pójdą 
ramię w ramię?”

Pierwsza sesja plenarna 
obejmująca komisarza László 
Andora, duńską minister Karen 
Haekkerup oraz norweską 
minister Inger Bjurstrøm 
przyjrzała się mapie drogowej 
polityki wnosząc do dyskusji 
europejską, skandynawską i 
krajową perspektywę.

Drugiego dnia sesje 
plenarne odnosiły się 
do kluczowych wyzwań 
społecznych, ekonomicznych i 
środowiskowych, przed którymi 
stają służby społeczne, m. in. 
jak ograniczyć wpływ usług 
publicznej na środowisko lub też 
jak użyć dostępnych zasobów 
ludzkich i technologii w celu 
efektywnego dostarczenia usług.

Warsztaty pozwoliły na 
bardziej „konkretną” debatę - w 
zakresie problemów takich, 
jak integrowanie  technologii z 
systemami pomocy społecznej, 
przesuwanie służby zdrowia 
psychicznego w kierunku 
podejścia uzdrowieniowego 
czy zmniejszanie rotacji i 

polepszanie jakości siły roboczej 
w służbach ochrony dzieci. 
Konferencja zakończyła się 
dyskusją przy okrągłym stole 
pomiędzy członkami zespołu i 
delegatami. Jedną z kluczowych 
myśli wyraziła belgijska minister 
ds. Zatrudnienia Monica De 
Connick, gdy przekonywała do 
wdrażania innowacji i zmian: 
”Często uczy się nas szukać 
37 powodów, dla których coś 
nie może ulec zmianie, ale 
tylko dwóch dla których może. 
Powinniśmy skupić się na tych 
dwóch pozytywnych powodach, 
starać się myśleć pozytywnie 
i lepiej komunikować między 
sobą.”

Konferencja Europejskich Służb 
Socjalnych „Zmieniając Życia! 
Przekształcanie Służb dla 
Zmieniającego się Społeczeństwa” 
odbędzie się 17-19 czerwca 
2013 roku w Dublinie. Można 
zarejestrować się na stronie 
www.esn-conference.org

„Nasz model socjalny powinien zostać dostosowany do jutrzejszych potrzeb. Polityka społeczna i służby 
społeczne stanowią inwestycję w społeczeństwo, która się nam zwróci – pomagając w budowie bardziej 
zwartego i zamożnego społeczeństwa.”
László Andor, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans 
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Od Ochrony Społecznej 
w Kierunku Inwestycji 
Społecznych?
Priorytety ESN i Komisji 
Europejskiej w roku 2013

Działania ESN w 2013 
będą inspirowane nowymi 
propozycjami Komisji 
Europejskiej dotyczącymi 
takiej  zmiany  systemów 
opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej, aby można było 
skupić się na inwestycjach 
społecznych.

Główne cele Pakietu Inwestycji 
Społecznych (SIP) to:
- uproszczenie dostępu do usług i 
świadczeń, a także precyzyjniejsze 
ich skierowanie
- więcej precyzyjnych, 
warunkowych i efektywnych 
programów dotyczących integracji 
z rynkiem pracy
- Skupienie się na inwestycjach 
społecznych skierowanych do 
wszystkich grup wiekowych, od 
wczesnego dzieciństwa po późne 
dorosłe życie

Komisja argumentuje, że 
„inwestycje społeczne pomagają 
przygotować ludzi do sprostania 
problemom życiowych, a nie tylko 
naprawiają ich konsekwencje”. 
Pakiet zawiera dokonane w 
ostatnich latach tematyczne 
przeglądy i propozycje w 
kilkunastu priorytetowych dla 
ESN dziedzinach, m. in. na 
temat aktywnego włączenia 
społecznego, włączenia 
społecznego dzieci i zapewnienia 
im dobrobytu oraz opieki 

długoterminowej. W ciągu 2013 
roku ESN zamierza przedstawić 
swoje stanowisko wobec Pakietu 
Inwestycji Społecznych na 
kilkunastu forach. 

Grupa robocza ds. „Przywództwa, 
skuteczności i innowacyjności” 
postara się ocenić, do jakiego 
stopnia inwestycje społeczne 
mogą być wdrażane w czasach 
coraz wyższych wymagań 
i malejących budżetów. 
Będzie pracować z Radą i 
innymi członkami ESN w celu 
wypracowania stanowiska ESN w 
sprawie inwestycji społecznych i 
określenia, w jakich sferach należy 
ulepszyć Pakiet. W maju 2013 
w Dublinie podczas irlandzkiej 
prezydencji odbędzie się spotkanie 
w celu przedyskutowania 
rekomendowanej przez Komisję 
akcji „Inwestowanie w dzieci” 
Proponuje ona model polityki 
opartej na trzech filarach: 
wystarczającym dochodzie, 
dostępie do usług i partycypacji. 
Na spotkaniu przetestowane 
zostanie ustawodawstwo 
państwowe w Bułgarii, Francji, 
Irlandii i Szwecji w oparciu 
o rekomendacje komisji 
Europejskiej, co pozwoli 
zidentyfikować ich wady i zalety.

Warsztaty dotyczące polityki i 
praktyki odbędą się na jesieni. 
Podczas spotkań tych ocenione 
zostaną dokumenty SIP w 

sprawie opieki długoterminowej 
i zdrowia, obok europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji 
sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu. 
Warsztaty będą miały na celu 
zidentyfikowanie przyszłych 
priorytetów ESN w dziedzinie 
pomocy osobom starszym. 
Dzięki współpracy naszych 
członków na poziomie lokalnym 
i regionalnym, z instytucjami Unii 
Europejskiej a także udziałowcami 
i stanami członkowskimi, ESN 
będzie kontynuowała wymianę 
dobrej praktyki oraz rozwijała 
propozycje polityki w dziedzinie 
deinstytucjonalizacji, aktywnego 
włączania w rynek pracy czy 
partycypacji w przypadku opieki 
nad osobami niepełnosprawnymi 
lub chronicznie chorymi.

Pakiet SIP będzie poddany 
dyskusji również na konferencji 
Europejskich Służb Socjalnych 
„Zmieniając Życia! Przekształcanie 
Służb dla Zmieniającego się 
Społeczeństwa” w Dublinie 2013 
w dniach 17-19 czerwca. ESN 
zamknie rok i obecnie finansowany 
trzyletni program 2011-13 na 
Forum Członkowskim w Brukseli. 
Zostanie wtedy dokonany przegląd 
naszej pracy przez ostatnie 3 
lata, wgląd w kontekst polityki 
unijnej, zwłaszcza w dziedzinie 
inwestowania społecznego, oraz 
konsultacje w sprawie przyszłych 
priorytetów polityki i działań ESN.

„Umożliwienie jednostkom realizację ich pełnego potencjału i wzięcia przez nie udziału w życiu społecznym i 
ekonomicznym... oznacza wspieranie tych ludzi w krytycznych momentach ich życia.”
Komunikat Komisji Europejskiej „Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności”

„Cieszę się widząc stałą determinację służb społecznych na poziomie lokalnym do inwestowania w rozwój 
potencjału klientów opisany w Pakiecie Inwestycji Socjalnych.”
Lars-Göran Jansson, prezes ESN, Szwecja



European Social Network
Victoria House
125 Queens Road
Brighton BN1 3WB
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1273 739 039
Fax: +44 (0) 1273 739 239
Email: info@esn-eu.org  
Web: www.esn-eu.org


