
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie



Cel:

• upodmiotowienie
• usamodzielnienie
• zwiększenie poczucia sprawczości i wpływu na 

własne życie
• włączanie do społeczności i sieci wsparcia 

społecznego
• zwiększenie zakresu i form wsparcia
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• praca środowiskowa, w tym praca ze społecznością 
lokalną mająca na celu stworzenie sieci wsparcia
dla osób narażonych na wykluczenie

• działania o charakterze włączającym, 
integracyjnym w różnych społecznościach

Rodzaje wspieranych działań



• samopomoc, samoorganizacja i samorzecznictwo
– organizowanie i promocja

• sieciowanie i współpraca osób narażonych na 
wykluczenie i ich opiekunów w celu wspólnego 
działania na rzecz wprowadzenia potrzebnych 
zmian w systemie świadczenia usług

• upowszechnianie praw osób narażonych na 
wykluczenie

• włączanie odbiorców usług w ich projektowanie, 
audyt, testowanie nowych rozwiązań

• wspieranie udziału osób z grup narażonych na 
wykluczenie w pracy organizacji społecznej

Rodzaje wspieranych działań



• upowszechnianie wolontariatu w obszarze pomocy 
społecznej, przygotowywanie wolontariuszy do 
prowadzenia działań w zakresie świadczenia 
pomocy potrzebującym

• upowszechnienie wolontariatu wśród osób 
narażonych na wykluczenie i tworzenie im 
możliwości wykonywania pracy wolontariackiej
i/lub podjęcia stażu zawodowego

Rodzaje wspieranych działań



• poradnictwo i wsparcie dla osób narażonych na 
wykluczenie nastawione na ich usamodzielnienie i 
upodmiotowienie, skierowane szczególnie do grup, 
które wcześniej nie korzystały z tego rodzaju 
wsparcia

Rodzaje wspieranych działań



• poprawa jakości usług dla grup narażonych na 
wykluczenie oraz podniesienie kwalifikacji i 
kompetencji osób z nimi pracujących

• wprowadzanie nowych metod pracy i standardów 
świadczenia usług (w organizacjach i służbach 
publicznych)

Rodzaje wspieranych działań



• działania służące szkoleniu i przygotowaniu osób z 
grup narażonych na wykluczenie do prowadzenia 
działalności społecznej w roli „self-adwokatów” 
oraz prowadzone przez nich działania rzecznicze w 
obronie praw i interesów osób narażonych na 
wykluczenie

Priorytet



• Nie podajemy zamkniętego katalogu grup 
narażonych na wykluczenie. 

• Składając wniosek należy w uzasadnieniu wykazać, 
że grupa, której dotyczyć będą planowane działania 
jest narażona na wykluczenie społeczne, tj. z 
przyczyn od niej niezależnych nie może w pełni 
uczestniczyć w ważnych aspektach życia 
społecznego.

Grupy narażone na wykluczenie



• działań polegających na udzielaniu pomocy 
materialnej

• działań o charakterze usługowym, 
nieprowadzących bezpośrednio do 
upodmiotowienia i wzmocnienia osób narażonych 
na wykluczenie społeczne 

• działań, których jedynym elementem są szkolenia, 
debaty czy konferencje

Nie wspieramy



• Przy planowaniu weźcie pod uwagę to, że wiele 
procesów zachodzi powoli.

• Jeśli planujecie szkolenia – dajcie możliwość 
wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce.

• Jeśli włączacie grupy docelowe w projektowanie
usług/działań – zróbcie to w pogłębiony sposób.

Warto pamiętać!



• zrób dobrą diagnozę problemu,

• rozmawiaj z odbiorcami działań, żeby jeszcze lepiej 
ich zrozumieć,

• zaangażuj odbiorców/uczestników projektu do 
planowania działań,

• zbuduj grupę wsparcia wokół projektu 
(wolontariusze, eksperci, osoby wspierające)

• korzystaj ze wsparcia innych organizacji/instytucji 
które realizują podobne działania,

Planowanie i realizacja projektów 
– na co zwrócić uwagę?



• dobrze komunikuj działania – niech odbiorcy 
poczują się na nie zaproszeni,

• zwróć uwagę na język, staraj się budować 
pozytywny przekaz,

• mów o przykładach z życia,

• korzystaj z różnych kanałów promocji (czasami 
lepiej skorzystać z istniejących niż tworzyć własne),

• dbaj o dobre relacje z mediami.

Planowanie i realizacja projektów 
– na co zwrócić uwagę?



Powodzenia!
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