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Seminarium monitoringu tematycznego pt.: 
Mobilność obywateli UE z uwzględnieniem potrzeb osób z mniejszymi szansami 

Warszawa, 25 października 2013 r. 
 

WYNIKI SESJI DYSKUSYJNYCH 
Dyskusje odbywały się w czterech grupach tematycznych. Każda miała za zadanie zidentyfikowanie potrzeb 
i barier, wskazanie propozycji działań oraz sformułowanie rekomendacji dla realizatorów projektów 
europejskich. Wynik dyskusji został zapisany w krótkiej formie punktów, które mogą służyć w tworzeniu 
i rozwijaniu działań projektowych przez obecnych i przyszłych beneficjentów programów europejskich na 
rzecz mobilności obywateli UE z uwzględnieniem potrzeb osób z mniejszymi szansami. 
 
Sesja nr 1. OSOBY BIEDNE przez status ekonomiczny i społeczny czy miejsce zamieszkania  
moderator – Jarosław Rados Gimnazjum nr 1 w Tuszynie  
potrzeby 

 identyfikacja i analiza potrzeb środowiskowych 

 zwiększenie środków finansowych 

 pomoc psychologiczna (m.in. w celu przełamania niskiej samooceny) 

 organizacja dodatkowych, bezpłatnych zajęć z języka obcego 

 znacząca poprawa umiejętności zdobywania środków finansowych na rzecz osób biednych i przez 
osoby biedne 

bariery 

 brak wzorców 

 niska samoocena u osób biednych 

 dziedziczenie biedy, niezaradność 

 niskie lub brak kompetencji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

 brak motywacji osób biednych 

 brak działań długofalowych u organizatorów mobilności 
propozycje działań 

 pokazywanie wzorców 

 uwzględnianie potrzeb rynku pracy 

 praca z całą rodziną w kierunku wyjścia z biedy 

 lokalny wolontariat na rzecz rodziny biednej 

 edukacyjni asystenci dla uczniów biednych – uwzględnieni w planie rozwoju szkoły 

 budowanie więzi społecznych 
rekomendacje dla realizatorów projektów europejskich 

 pokazywanie wzorców wypracowanych w projektach europejskich 

 uwzględnianie znajomości środowiska społecznego 

 zdobywanie zaufania wśród szerokiej grupy odbiorców 

 długofalowe działania poprzez zapewnienie trwałości rezultatów projektów  

 organizacja większego kontaktu z językiem obcym dla wszystkich beneficjentów projektu 
 
 

Sesja nr 2. WYKLUCZENI cyfrowo, społecznie, ze względu na pochodzenie, zakres wykształcenia, niskie 
kompetencje językowe  
moderator – Irena Żabińska, Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy  
potrzeby 

 uświadomienie potrzeb i możliwości osób z grupy wykluczonych 

 przystosowanie infrastruktury informatycznej na potrzeby włączania osób z grupy zagrożonej 
wykluczeniem  

 wsparcie aktywności zawodowej i społecznej 

 pokazywanie możliwość rozwoju osobistego 

 podniesienie świadomości osób i instytucji skierowanej na potrzeby otoczenia 
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 równe traktowanie 

 zabezpieczenie potrzeby przynależności 
bariery 

 niewystarczający dostęp do Internetu 

 niewystarczające środki finansowe 

 bariery językowe 

 bariery pochodzenia i bariera terytorialna 

 wiek i ugruntowane stereotypy 

 podejście otoczenia, rodziny do osób wykluczonych 

 instytucjonalne bariery – administracyjne, formalne 

 dyskryminacja np. ze względu na stan zdrowia 

 bariery psychologiczna – niska samoocena  
propozycje działań 

 organizacja warsztatów i szkoleń dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem 

 budowa sieci informatycznej (gminy, szkoły) dostosowanej do potrzeb osób z grup zagrożonych 
wykluczeniem 

 pokazywanie przykładów dobrych praktyk, dobrych rozwiązań 

 promowanie i organizacja wolontariatu 

 rozszerzenie oferty organizacji realizujących projekty edukacyjne 

 przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez zwiększenie świadomości otoczenia, działania informacyjne 
i promocyjne 

 działania realizowane przez sport – tworzenie grup czy zespołów sportowych 

 działania na forach internetowych 

 Uatrakcyjnienie oferty dla różnych grup społecznych, pokazywanie dobrych przykładów 

 udostępnianie ćwiczeń językowych przez Internet 
rekomendacje dla realizatorów projektów europejskich 

 pokazywanie przykładów dobrych praktyk, dobrych rozwiązań z doświadczeń projektowych 

 wyłonienie lidera w środowisku lokalnym 

 trwałe zapewnienie dostępności TIK, np. zapewnienie nauki języków obcych z zastosowaniem TIK 
dla wszystkich potrzebujących dostępne po zakończeniu projektu 

 inicjowanie kształcenia kadry – nauczyciele, urzędnicy – wspierającej działania przeciwdziałające 
wykluczeniu 

 przebudowa świadomości społecznej – zapewnienie trwałości rezultatów działań projektowych 

 motywowanie i stwarzanie warunków dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem 
 

Sesja nr 3. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, dysfunkcyjność, utrudniony dostęp – bariery komunikacyjne, inne 
bariery  
moderator – Małgorzata Perdeus-Białek, Uniwersytet Jagielloński, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych  
potrzeby 

 świadomość i uwrażliwianie otoczenia na potrzeby osób niepełnosprawnych 

 zapewnienie równego traktowania przyczyniające się do skutecznej edukacji 

 zapewnienie asystentów dla osób niepełnosprawnych 

 zaadaptowanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 zapewnienia usamodzielnienia się przez osoby niepełnosprawne 

 możliwości zatrudnienia – tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 
bariery 

 architektoniczne (projekty uniwersalne) 

 środowiskowe 

 kulturowe 

 psychologiczne – brak pewności siebie 

 system rodzinny – tradycja i stereotypy 
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 bariery prawne, administracyjne 
propozycje działań 

 uświadomienie i edukowanie otoczenia 

 szkolenia w zakresie rewalidacji dla specjalistów zajmujących się osobami niepełnosprawnymi 

 wsparcie i pomoc dla asystenta osoby niepełnosprawnej (jako zawód) 

 tworzenie i udostępnianie baz danych, sieci informacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych 

 identyfikacja barier architektonicznych i edukowanie pozostałej części społeczeństwa 
rekomendacje dla realizatorów projektów europejskich 

 tworzenie projektów dających możliwości wchodzenia w role osób niepełnosprawnych 

 dbałość o różnorodność zespołów – uwzględnianie udział osób niepełnosprawnych w projekcie 

 mieszanie środowisk 

 zapewnianie sposobów adaptacji dla uczestników projektów 

 uwzględnianie udziału osób niepełnosprawnych w budżetach projektów 
 

Sesja nr 4. SENIORZY, problemy związane z wiekiem, zakresem wykształcenia, niewystarczającymi 
kompetencjami językowymi  
moderator – Jolanta Wołągiewicz Stowarzyszenie Akademia plus 50 
potrzeby 

 wypracowanie odpowiednich metod uczenia się seniorów 

 zapewnienie potrzeb informacyjnych – tworzenie wiadomości ukierunkowanych na grupy osób 
starszych wiekiem 

 wskazywanie ścieżek dotarcia do informacji 

 potrzeba szacunku, akceptacji, tolerancji 

 uświadamianie potrzeby bycia potrzebnym przez seniorów 

 przekazywanie umiejętności funkcjonowania w różnych grupach wiekowych 

 konieczność inwestowania władz w działania dla seniorów 
bariery 

 słaba znajomość języków obcych – bariera językowa, blokada w komunikacji 

 brak TIK 

 komunikatywność przekazywanych informacji 

 brak odpowiednio przygotowanych edukatorów do pracy z osobami starszymi 

 postrzeganie seniorów przez siebie i społeczeństwo (niska ocena) 

 obniżona sprawność fizyczna 

 funkcjonujący model rodziny  

 niski status materialny osób starszych w Polsce 
propozycje działań 

 edukowanie społeczeństwa o problemach wieku podeszłego 

 tworzenie centrów informacyjnych dla seniorów 

 tworzenie projektów międzypokoleniowych 

 aktywizowanie społeczne i kulturowe grup nieaktywnych 

 szkolenia kompetencyjne, m.in. szkolenia TIK dla seniorów 

 zainteresowanie władz na każdym szczeblu aktywizacji seniorów – określenie środków i metod 
rekomendacje dla realizatorów projektów europejskich 

 włączanie do projektów różnych grup wiekowych 

 tworzenie projektów, w których senior może przekazać wiedzę lub doświadczenie młodym i 
odwrotnie 

 projekty na jednym poziomie wiekowym i w jednym kręgu zainteresowań 


