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WSTĘP 

Przedstawiamy Państwu niniejsze opracowanie jako wynik pod-
wyższenia naszych kompetencji i  zbiór wielu informacji, uzyskanych 
podczas szkolenia odbytego w ramach projektu: „Lepsze jutro – me-
tody i narzędzia aktywnego włączenia grup defaworyzowanych i wy-
kluczonych”, realizowanego przez Fundację Gospodarczą Pro Europa 
z Torunia, w ramach akcji: Mobilność osób uczących się i pracowników. 
Typ tej akcji to: Mobilność kadry edukacji dorosłych. Projekt został dofi-
nansowany ze środków UE.

Jestem przekonany, że po zapoznaniu się z treścią informatora będą 
Państwo mogli wykorzystać wiedzę płynącą z jego stronic, zwłaszcza 
we własnej pracy z  osobami wykluczonymi, zagrożonymi wyklucze-
niem i migrantami. Pozwoli to również na rozszerzenie wiedzy ogólnej, 
dotyczącej aktywizacji i  wsparcia osób wymagających pomocy. Ob-
szarem realizacji zadań była Hiszpania. Andaluzja, a szerzej Hiszpania, 
borykają się z  poważnymi trudnościami: stopa bezrobocia to 13,6% 
(dane z maja 2019), stopa bezrobocia wśród młodzieży – 32,40%, mini-
malna płaca wynosi zaś1050 €. Tamtejsze instytucje i organizacje poza-
rządowe podejmują bardzo różnorodne działania w celu zmniejszenia 
napięć społecznych i dopasowania poszukujących pracy, zagrożonych 
wykluczeniem z różnych powodów lub wprost wykluczonych, do po-
trzeb rynku pracy. Poznanie ludzi, przyswojenie informacji i ćwiczenia 
wymagały z naszej strony poświęcenia dużej ilości czasu, niemniej jed-
nak było inspirującym doświadczeniem. Dzięki udziałowi w szkoleniu, 
uczestnicy podnieśli swoje kompetencje, poznali w praktyce metody 
pracy z osobami defaworyzowanymi, wykluczonymi i imigrantami, na-
wiązali kontakty międzynarodowe i zdecydowanie podwyższyli umie-
jętności w zakresie języka zawodowego. 

Mam również nadzieję, że informator zachęci do udziału w wielu for-
mach mobilności i  bezpośredniego poznania sposobów aktywizacji 
społeczno-zawodowej różnych grup społeczeństw w krajach Europy. 
Szczerze polecam. 

Roman Chamier-Ciemiński  
Prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej Pro Europa 
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Informacje wstępne

System edukacji w Hiszpanii

Edukacja i nauczanie są konstytucyjnym prawem wszystkich Hisz-
panów- – punkt 1 artykułu 27 Konstytucji Hiszpanii z 1978 r. mówi, iż 
„Wszyscy mają prawo do nauki. Uznaje się wolność nauczania”. Oprócz 
tego, w  konstytucji zapisano wolność rodziców do wyboru edukacji 
dla swoich dzieci oraz prawo do edukacji moralnej i religijnej, zgodnie 
z wierzeniami i przekonaniami rodziców. Ustala również, iż edukacja 
podstawowa (aktualnie szkoła podstawowa i  odpowiednik naszego 
gimnazjum) jest bezpłatna, ale również w praktyce szkoły ponadgim-
nazjalne są bezpłatne.

Hiszpański system edukacyjny składa się z pięciu stopni:
1) Edukacja przedszkolna (od 0 do 6 lat), której celem jest rozwój fi-

zyczny, emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci; nie jest obo-
wiązkowa i odbywa się w dwóch etapach (cyklach):
a) do 3 roku życia w żłobkach i przedszkolach, prowadzonych przez 

miasta lub prywatne firmy, zazwyczaj jest płatna; 
b) od 3 do 6 roku życia, świadczona przez większość centrów pu-

blicznych i prywatnych, jako darmowa i nieobowiązkowa; 
2)  Szkoła podstawowa (składająca się na edukację podstawową) jest 

obowiązkowa i bezpłatna (w szkołach publicznych) dla dzieci od 6 
do 12 r.ż. i liczy 6 klas; w niektórych wspólnotach autonomicznych 
książki są bezpłatne. Jej celem jest opanowanie podstawowych ele-
mentów kultury, wypowiedzi ustnych, czytania, pisania, arytmety-
ki. Nauczane w niej przedmioty to: nauki społeczne, edukacja arty-
styczna, edukacja fizyczna, język hiszpański (oraz język konkretnej 
wspólnoty) i literatura, języki obce, matematyka, nauki przyrodni-
cze; 

3)  ESO – Educación Secundaria Obligatoria (obowiązkowa edukacja 
średnia), odpowiadająca naszym szkołom gimnazjalnym (od 12 do 
16 r.ż.); liczy cztery klasy, w dwóch etapach (cyklach) 3+1. Po ukoń-
czeniu ESO uczeń może kontynuować naukę lub rozpocząć pracę; 



6

„Lepsze jutro - metody i narzędzia aktywnego włączenia grup defaworyzowanych i wykluczonych”

4)  Nieobowiązkowa edukacja średnia – aby ją kontynuować koniecz-
ne jest ukończenie ESO. Istnieją cztery, niezależne od siebie, opcje:
a) dwuklasowa szkoła „maturalna” (Bachillerato), od 2008r., obejmu-

jąca 3 tryby (profile):
 -  sztuka,
 -  nauka i technologia,
 -  humanistyka i nauki społeczne; 

Podobnie jak w poprzednich etapach edukacyjnych, przedmioty dzie-
lą się na obowiązkowe ogólne, obowiązkowe profilowe oraz profilowe 
do wyboru.

b) średnia szkoła zawodowa (Formación Profesional de gradomedio), 
w której należy posiadać świadectwo ukończenia ESO albo zdać 
egzamin wstępny; po jej ukończeniu można uzyskać stopień Ba-
chillerato (uzupełniając brakujące przedmioty), rozpocząć pracę 
zawodową lub kontynuować naukę w  wyższej szkole zawodo-
wej; 

c)  zawodowa średnia szkoła plastyczna i projektancka; 
d) średnia szkoła sportowa; 

5)  Edukacja wyższa obejmuje niezależne od siebie:
a) edukację uniwersytecką; od 2010 roku uzyskać można tytuły:

 -  grado (odpowiednik licencjata- po 3–4 latach nauki),
 -  máster (magister – po 1–2 latach nauki; aby rozpocząć studia 

należy posiadać tytuł licencjata, inżyniera lub architekta),
 -  doctorado (doktor; posiada 5 stopni, wśród których profesor 

jest najwyższym); 
b) wyższe szkoły artystyczne, wyższe szkoły zawodowe, wyższe 

szkoły sztuk plastycznych i  projektanckich oraz wyższe szkoły 
sportowe.

Oprócz tego istnieją szkoły edukujące w  specjalnym trybie, bez 
uwzględnienia powyższych kryteriów i mające własną strukturę i po-
ziomy. Mogą to być szkoły języków obcych, sportowe, artystyczne, mi-
litarne i religijne.
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Wykluczenie i/lub zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym w Hiszpanii.

Według ósmego raportu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubó-
stwu w 2017 r., 12 338 187 osób, czyli 26,6% populacji Hiszpanii, było 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i  jest o  pięć 
punktów procentowych powyżej europejskiej średniej zagrożenia 
ubóstwem. W  2010r. Hiszpania zobowiązała się zredukować liczbę 
takich osób o  1,4–1,5 miliona do 2019 roku, jednak raport dowiódł, 
że założenia są dalekie od realizacji, gdyż, pomimo ewidentnej po-
prawy o 2,6 punktów procentowych, nadal brakuje 1,9 punktów, aby 
osiągnąć status sprzed kryzysu. W 2017 r. liczba zagrożonych zmalała 
o 651 218 osób, jednak nadal jest daleka od prognozowanych 23,8%, 
czyli w przeliczeniu około 11 milionów osób zagrożonych wyklucze-
niem, których było w 2008r.

Wskaźnik AROPE wśród kobiet wyniósł 27,1% i po raz pierwszy od 
2011 roku jest wyższy niż wśród mężczyzn. W 2017 6,4 milionów kobiet 
i 5,9 milionów mężczyzn było zagrożonych ubóstwem i/lub wyklucze-
niem społecznym, czyli pół miliona kobiet jest więcej. Wskaźnik AROPE 
został zredukowany wśród wszystkich grup wiekowych, oprócz osób 
powyżej 65 roku życia. Należy również zauważyć ogromne różnice za-
grożenia ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym według wieku 
(nawet 18 punktów procentowych różnicy). Młodzi ludzie (między 16 
a 29 r.ż.) mają najwyższy wskaźnik (34,8%), a najniższy osoby starsze 
(16,4%). Dla osób poniżej 16 r.ż. wskaźnik AROPE wynosi 31%, zatem 
prawie co trzeci nieletni poniżej 16 r.ż. jest zagrożony ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Różnice płciowe AROPE istnieją również 
wśród starszych i w 2017 znacznie wzrosły: wśród mężczyzn wskaźnik 
AROPE wzrósł 0,8 punktów, czyli 5,5%, a wśród kobiet o 2,9 punktów 
(19,4%), czyli ponad trzy razy więcej. Spowodowane jest to różnicami 
kwot emerytur wśród mężczyzn i  kobiet, które z  każdym rokiem się 
powiększają.

Badania dowodzą, że narodowość w  mniejszym stopniu wpływa na 
wskaźnik AROPE. Ostatnie dane wskazują istotne zmniejszenie tegoż 
wskaźnika wśród obcokrajowców, zwłaszcza pochodzących z UE. Po-
mimo to nadal jest wysoki: 40,8% wśród obcokrajowców z UE i 58,7% 
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wśród osób pochodzących z  reszty świata. Z  drugiej strony, nie jest 
prawdą, jakoby wiele osób w  AROPE było obcokrajowcami: 83,6% 
z nich to obywatele Hiszpanii, a jedynie 16,4% to obcokrajowcy (3,1% 
z UE i 11,4% z reszty świata). 

Natomiast dowiedziono, że osoby prowadzące gospodarstwo domo-
we z  nieletnimi mają wyraźnie wyższy wskaźnik AROPE, zwłaszcza 
gospodarstwa z jednym rodzicem (47,9%), z których 83% to samotne 
matki.

WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA UBÓSTWEM:
 - Płeć: drugi raz z rzędu wzrósł wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród 

kobiet, osiągając rekordowe 22,2% (najwyższy od 2008 r.) – to 2,27 
mln ubogich kobiet, prawie pół miliona więcej niż mężczyzn w tej 
sytuacji. Wskaźnik ten jest wyższy u  kobiet niż u  mężczyzn po raz 
pierwszy od 2012 roku; 

 - Wiek: najbardziej zagrożona jest grupa od 16 do 29 r.ż. (28,5%), dru-
ga z kolei,to nieletni do 16 r.ż. (28,1%); 

 - Narodowość: 39,2% obcokrajowców z UE i 52,1% z reszty świata żyją 
w ubogich warunkach; 

 - Wykształcenie: zubożenie dosięga 27,1% osób po pierwszym cyklu 
wykształcenia średniego, 26,5% z  wykształceniem podstawowym, 
9,7% z wyższym; 

 - Aktywność zawodowa: zagrożonych ubóstwem jest 14,1% zatrud-
nionych (co dowodzi, że zatrudnienie nie gwarantuje wyjścia z ubó-
stwa), 44,6% osób bezrobotnych i 26,5% nieaktywnych; 

 - Emeryci i  renciści: wśród nich wskaźnik zagrożenia ubóstwem wy-
niósł 13,1% (kontynuuje wzrost); 

 - Rodzaj gospodarstwa: posiadanie dzieci jest ważnym czynnikiem 
ubóstwa: 40,6% osób żyjących w gospodarstwie z jednym rodzicem 
jest zagrożonych ubóstwem i 24,1% rodzin z dwiema osobami doro-
słymi i nieletnimi.

POGŁĘBIONA DEPRYWACJA MATERIALNA:
 - Płeć: w 2017 pogłębiona deprywacja materialna wśród kobiet wy-

nosiła 5,3%, a wśród mężczyzn 4,9%.
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 - Wiek: najwyższe wskaźniki dotyczą osób młodych: 8,4% osób po-
między 16 a 29 r.ż. i 6,5% nieletnich cierpi na pogłębioną deprywa-
cję materialną.

 - Narodowość: deprywacja dotyczy 17,2% populacji obcokrajow-
ców spoza UE i 5,4% z UE; 

 - Rodzaj gospodarstwa: pogłębiona deprywacja materialna zmniej-
szyła się trzeci rok z rzędu wśród wszystkich typów gospodarstw, 
jednak nadal pozostaje dużo wyższa niż przed kryzysem. Cierpi na 
nią 12% osób żyjących w gospodarstwach z jednym rodzicem (2,4 
razy więcej niż średnia). 53,3% osób ma trudności z dotrwaniem 
do końca miesiąca (z tego 9,5% ma duże trudności).

LUKA DOCHODOWA: 
Luka dochodowa wzrosła do 32,4%, co przy zmniejszonym wskaźni-
ku ubóstwa oznacza, że jest mniej osób zagrożonych ubóstwem, ale 
wśród osób ubogich warunki życia pogorszyły się.

SKRAJNE UBÓSTWO: 6,9% populacji cierpi z uwagi na skrajne ubóstwo 
(posiadają około 30% średniego dochodu).

ANALIZA TERYTORIALNA:
Widać wyraźne międzyregionalne różnice AROPE (30,8 punktów pro-
centowych różnicy pomiędzy najniższym – 13,5 (Navarra) i  najwyż-
szym wskaźnikiem – 44,3 (Estremadura); Andaluzja jest trzecia od koń-
ca (37,3).

UBÓSTWO DZIECIĘCE:
Ubóstwo wśród dzieci jest na wysokim poziomie: 28,3% nieletnich 
jest zagrożonych ubóstwem; 10,8% cierpi z uwagi na skrajne ubóstwo; 
9,8% żyje w gospodarstwach z niskim natężeniem zatrudnienia; 6,5% 
żyje w stanie pogłębionej deprywacji materialnej.

Osoby mieszkające w gospodarstwach z nieletnimi mają gorsze wy-
niki wśród 4 głównych wskaźników ubóstwa i/lub wykluczenia, w po-
równaniu z gospodarstwami bez nieletnich.
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OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
Osoby z  niepełnosprawnościami są dużo bardziej zagrożone ubó-
stwem i/lub wykluczeniem społecznym niż osoby bez niepełnospraw-
ności – w 2017 było ich 31,5%.

PŁEĆ:
Domeną kobiet są wyższe wskaźniki AROPE, zagrożenie ubóstwem, 
pogłębiona deprywacja materialna, niskie natężenie zatrudnienia, 
skrajne ubóstwo. Mimo iż różnice nie są duże, tendencja do pogarsza-
nia pozycji kobiet względem mężczyzn jest wyraźna.

Narodowe inicjatywy włączenia społecznego

Narodowa Strategia Zapobiegania i Walki z Ubóstwem i Zagrożeniem 
Wykluczeniem Społecznym 2019–2023 charakteryzuje się 4 celami 
strategicznymi:

1)  zwalczanie ubóstwa (polityka zapobiegania ubóstwu najsłabszych, 
czyli dzieci i młodzieży zagrożonych lub już żyjących w ubóstwie, 
w  celu uniknięcia dziedziczenia biedy oraz osób żyjących w  wi-
docznej biedzie); 

2)  inwestycje społeczne (edukacja, szkolenie, zatrudnienie, ponieważ 
czynniki te są jednymi z  najważniejszych w  procesie aktywnego 
włączania społecznego); 

3)  ochrona społeczna w cyklu życiowym (polityka i świadczenia zdro-
wotne, wsparcie nieletnich i  rodzin, pomoc społeczna i  mieszka-
niowa – wspieranie włączenia społecznego osób i rodzin, mając na 
uwadze różne okoliczności i czynniki zagrażające); 

4)  skuteczność polityki (poprawa planowania, wprowadzania, zarzą-
dzania politykami włączenia społecznego).

Poza wyżej wspomnianą inicjatywą, należy wymienić inne działające 
rozwiązania pomocowe:
 - Narodową Strategię Włączenia Populacji Romskiej w  Hiszpanii 

2012–2020; 
 - Fundusz Pomocy Europejskiej dla Najbardziej Potrzebujących 2014–

2020; 
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 - Narodową Integralną Strategię dla Bezdomnych 2015–2020; 
 - Minimalną Rentę Włączającą – oferowana jest przez instytucje pu-

bliczne, zatem jej nazwa, wysokość i okres świadczenia może się róż-
nić (np. w Andaluzji renta mínima de inserciónsocial wynosi 420 euro 
przez 12 miesięcy); warunkami przyznania są: brak środków, odpo-
wiedni wiek (zwykle między 25 a 65 rokiem życia), status rezyden-
ta i minimalne zameldowanie w danej wspólnocie autonomicznej, 
akceptacja środków włączenia, dotyczącego pracy i  szkoleń przez 
beneficjenta.

 - Sieć Włączenia Społecznego (Red de Inclusión Social [RIS] 2017–2020) 
– jest finansowana i promowana przez Europejski Fundusz Społecz-
ny w  celu poprawy polityki i  praktyki włączenia społecznego. To 
wspólna inicjatywa jednostki administracyjnej ww. Funduszu, Mini-
sterstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Generalnej Dyrekcji 
Polityki Społecznej, działającej w Ministerstwie Zdrowia. Uczestniczą 
w niej również organizacje pozarządowe.

Aktywizacja różnych grup kulturowych w Andaluzji

Integralny plan dla populacji romskiej w Andaluzji (Plan Integral Para 
La Comunidad Gitana De Andalucía, Picga) został stworzony w  1994 
roku. Romowie stanowią 3,3% populacji Andaluzji.

Był on planem czteroletnim (1997/2000), jednak aktualnie jest prze-
dłużany i  obejmuje pięć ogólnych celów w  siedmiu obszarach, co 
w sumie pozwala na 67 różnych działań.

a)  rozwój strategii promujących populację romską oraz zapobiega-
nie, niwelowanie i eliminację przyczyn wykluczenia dużej części tej 
społeczności; 

b)  koordynacja i wydajne zarządzanie istniejącymi środkami oraz na-
bywanie nowych przy dbaniu, aby ich dystrybucja pozytywnie od-
bijała się na jakości obsługi społeczności romskiej; 

c)  zwiększanie udziału społeczności romskiej we wszystkich proce-
sach związanych z jej rozwojem (indywidualnie bądź w formie gru-
powej); 

d)  uczulenie opinii publicznej poprzez politykę sprzyjającą współży-



12

„Lepsze jutro - metody i narzędzia aktywnego włączenia grup defaworyzowanych i wykluczonych”

ciu międzyetnicznemu i  eliminacji stereotypów i  zachowań rasi-
stowskich oraz promującą szacunek, solidarność i tolerancję; 

e)  pomoc w poznawaniu i korzystaniu z publicznych systemów ochro-
ny społecznej i poprawa dostępu do nich.

Organem koordynującym jest Wspólnotowe Ministerstwo Równości 
i Dobrobytu Społecznego wraz z Administracją Publiczną oraz zespoły 
przedstawicieli konkretnych sektorów.

Obszary działań: 
 - mieszkania; 
 - edukacja; 
 - szkolenia i zatrudnienie; 
 - zdrowie; 
 - kultura; 
 - działanie społeczne; 
 - opieka nad kobietami.

Programy aktywizacji wykluczonych w Andaluzji

W Andaluzji realizuje się programy przeciw wykluczeniu społecznemu 
Junta de Andalucía (Rządu Wspólnoty Autonomicznej Andaluzji):
 - Nadzwyczajny Plan Działań Społecznych w Andaluzji (Plan Extraordi-

nario de Acción Social de Andalucía), składający się z dwóch progra-
mów:

a) pomoc w zatrudnieniu (rozwijanie zatrudnienia wśród osób wy-
kluczonych lub zagrożonych wykluczeniem między 18 a 65 ro-
kiem życia, niezatrudnionych dłużej niż rok); 

b) program wzmocnienia pomocy domowej (dla określonych grup 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem).

 - Plan Solidarności i Gwarancji Żywieniowej dla osób i rodzin wyklu-
czonych i  zagrożonych wykluczeniem. Działanie tego programu 
odbywa się przez zwiększanie świadomości społecznej, wolon-
tariat i  wsparcie dla instytucji zrzeszonych w  Andaluzyjskiej Sieci 
Solidarności i  Gwarancji Żywieniowej oraz zapewnienie gwarancji 
żywieniowej dla najbardziej potrzebujących grup i  osób o  niskich 
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dochodach, zwłaszcza w strefach z potrzebami zmian społecznych. 
Ponadto potrzebujący korzystają z:

a) bonu elektrycznego (dla emerytów powyżej 60 r.ż. z minimalny-
mi dochodami, rodzin wielodzietnych, bezrobotnych); 

b) różnych subwencji dla NGO-sów na lokalne strategie interwencji 
w strefach miejskich, w których mieszkańcy zmagają się z dużą 
biedą i  wykluczeniem społecznym, deficytem mieszkaniowym, 
niską frekwencją szkolną, wysokim bezrobociem, deficytem hi-
gienicznym, dezintegracją społeczną. 

 - Program solidarnościowy – zasiłek i pomoc we włączaniu społecz-
nym (m.in. jest to doradztwo zawodowe i edukacyjne).

Migranci w Andaluzji
Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego z  2018 roku  
w Andaluzji zameldowanych było 8 384 408 osób, z czego 621 396 to 
obcokrajowcy. Populacja obcokrajowców stanowi 7,41% zameldo-
wanej ludności. Większość z nich pochodzi z UE (43,65%), druga pod 
względem liczebności jest ludność afrykańska (28,16%). Wśród na-
rodowości większość stanowią Marokańczycy (21,92%), a  następnie 
Rumuni (13,18%). Junta de Andalucía (Rząd Wspólnoty Andaluzji przy 
Ministerstwie Wspólnoty ds. Turystyki, Odnowienia, Sprawiedliwości 
i Administracji Lokalnej) prowadzi Stałe Andaluzyjskie Obserwatorium 
Migracji. Z jego publikacji możemy odczytać, iż liczba legalnych obco-
krajowców w pierwszym semestrze2018 roku w stosunku do czerwca 
2017 zwiększyła się zarówno w Andaluzji (4,88% – łącznie 760853 oso-
by), jak i całej Hiszpanii (3,9% – 5331774 osoby).

Miesięczne dochody netto gospodarstw, w  których główna osoba 
zarabiająca jest obcokrajowcem, są znacznie niższe niż w przypadku 
hiszpańskich żywicieli: 9,62% tych gospodarstw otrzymuje mniej niż 
500 euro miesięcznie (4,2% w porównaniu do hiszpańskiej osoby za-
rabiającej).

W przypadku szkolnictwa nieuniwersyteckiego: w  Andaluzji 4,93% 
uczniów jest obcokrajowcami, podczas gdy średnia krajowa wynosi 
8,04%. Bezrobotni obcokrajowcy w  Andaluzji w  czwartym kwartale 
2018 stanowili 80280 osób (39191 kobiet i 41089 mężczyzn) i  jest to 
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spadek zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału (12,33%), jak 
i  poprzedniego roku (17,81%). Wskaźnik bezrobocia wśród obcokra-
jowców w Andaluzji również uległ spadkowi o 16,63% w stosunku do 
poprzedniego kwartału i 13,77% w stosunku do zeszłego roku.

Pomoc Społeczna w Hiszpanii

Publiczny System Pomocy Społecznej (Sistema Público de Servicios So-
ciales) działa na trzech poziomach: administracji państwowej, admi-
nistracji wspólnot autonomicznych oraz ośrodków lokalnych (w mia-
stach). Każda wspólnota autonomiczna przyjęła własne Prawo Pomocy 
Społecznej, organizujące taką pomoc i dzielące się na dwie osie:

1) ogólna pomoc społeczna, skierowana do całej populacji, udzielają-
ca podstawowych oraz specyficznych świadczeń. Jej celami są m.in. in-
formowanie osób, grup i organizacji o prawach i środkach, prewencja 
i włączenie społeczne osób i społeczności zagrożonych, pomoc domo-
wa dla osób i rodzin w trudnej sytuacji, udzielanie świadczeń mieszka-
niowych dla osób z nieodpowiednich środowisk rodzinnych. Udziela 
również specyficznych świadczeń grupom (dzieciom, młodzieży, oso-
bom trzeciego wieku, kobietom, mniejszościom etnicznym, bezdom-
nym itp.). Potrzebujący obsługiwani są poprzez lokalne centra pomo-
cy społecznej i centra wspólnotowe (schroniska, ośrodki dzienne itp.), 
zatem instytucje te są obarczone podstawową odpowiedzialnością 
i wypełniają zadania administracji lokalnej; 

2) specjalistyczna pomoc społeczna, skierowana do specyficznych 
grup populacji (osób trzeciego wieku, dzieci, młodzieży, uzależnio-
nych, bezdomnych itp.), jest związana z potrzebami osobistymi tych 
grup i organizowana według potrzeb środowisk, do których jest skie-
rowana. Może mieć formę np. ośrodków dziennych dla dorosłych lub 
dzieci, centrów włączania społecznego, centrów dla niepełnospraw-
nych, ośrodków ochronnych itd. Odpowiedzialne za te działania są 
Administracja Wspólnoty Autonomicznej oraz lokalne samorządy. 

Za specyficznie obsługiwane sektory uznaje się następujące: rodzi-
nę, dzieci i młodzież, osoby starsze, kobiety, osoby niepełnosprawne, 
więźniów i byłych więźniów, osoby uzależnione, mniejszości etniczne, 
osoby bezdomne, imigranci i uchodźcy oraz innych w sytuacji potrze-
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by lub wykluczenia. Każde prawo autonomiczne opisuje instrumen-
ty określające usługi i  świadczenia udzielane poprzez sieć pomocy 
społecznej (usługi, świadczenia pieniężne, technologiczne), ponadto 
określa charakterystykę i  wymagania dostępu do pomocy, do jakiej 
społeczności jest skierowana, kto ją obsługuje oraz standardy jakości 
takich usług.

Uchwalony plan rozwoju podstawowych świadczeń pomocy społecz-
nej został utworzony w 1988 roku przez Ministerstwo Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych oraz Generalną Dyrekcję Działalności Społecznej 
i  jest fundamentem systemu pomocy i  ochrony społecznej, którego 
celem jest konsolidacja sieci usług pomocy społecznej z perspektywy 
metodologicznej i  technicznej regulacji oraz współpraca pomiędzy 
administracjami (publiczną, autonomiczną i lokalną). Uchwała jest od-
nawiana co roku i od pierwszej edycji kładzie nacisk na zapobieganie 
wykluczeniu i włączanie społeczne.

Urzędy Pracy w Hiszpanii

Narodowy System Zatrudnienia od 2003 r. składa się z dwóch struktur:

• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) – Państwowy Publicz-
ny Urząd Zatrudnienia, przypisany do Ministerstwa Pracy, Migracji 
i Ubezpieczeń Społecznych. Składa się z:
 - urzędów centralnych; 
 -  52 dyrekcji w prowincjach; 
 -  szerokiej sieci urzędów w 52 prowincjach hiszpańskich, obsługują-

cych świadczenia dla bezrobotnych.

Główne jego funkcje to: planowanie polityki zatrudnienia, obejmujące 
doradztwo zawodowe, szkolenia, programy zwiększające zatrudnie-
nie i  inne z  obszaru aktywizacji zawodowej, następnie: zarządzanie 
świadczeniami i ich kontrola dla bezrobotnych oraz prowadzenie ba-
dań i analiz (na poziomie państwowym i w prowincjach) dotyczących 
sytuacji na rynku pracy i testowania sposobów jej poprawy.

• Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas (Pu-
bliczne Urzędy Zatrudnienia Wspólnot Autonomicznych). W  przy-
padku Andaluzji jest to Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
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Autónomo (Ministerstwo Wspólnoty ds. Zatrudnienia, Kształcenia 
i  Samozatrudnienia), podlegające pod Junta de Andalucía (Rząd 
Wspólnoty Andaluzji).

Rolą tego organizmu jest zarządzanie aktywnymi politykami zatrud-
nienia,pośrednictwo pracy, organizacja targów pracy czy szkolenia 
pracowników, a dla grup aktywnych bezrobotnych – szkolenie przez 
coacha, w celu znalezienia pracy lub samozatrudnienia.

Roman Chamier-Ciemiński

Organizacje pozarządowe w Hiszpanii, działające 
dla wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, na 
przykładzie Cruz Roja w Andaluzji.

Wstęp

Andaluzja to prowincja Hiszpanii, najludniejsza i druga pod wzglę-
dem powierzchni wspólnota autonomiczna, położona w południowej 
Hiszpanii. Obejmuje większą część regionu historycznego o tej samej 
nazwie oraz pasmo górskie na północy Sierra Morena. Graniczy na pół-
nocy z Estremadurą i Kastylią-La Manchą, na wschodzie z Murcją, a na 
zachodzie z Portugalią. Jest to region rolniczo-przemysłowy, z rozwi-
niętym górnictwem, uprawami oliwek, bawełny, dębu korkowego, 
cytrusów, palm daktylowych. Stolicą Andaluzji jest Sewilla. Ważniejsze 
miasta to Grenada, Kordoba i  Malaga. Andaluzja jest ojczyzną tańca 
flamenco.

Elementami wpływającymi w znaczącym stopniu na sytuację wyklu-
czenia bądź zagrożenie wykluczeniem społecznym i  zawodowym 
w Andaluzji są:
 - problemy z  edukacją, przedwczesnym kończeniem kształcenia lub 

kształceniem na niskim poziomie, które wpływają na kwalifikacje 
i umiejętności osób chcących być czynnymi zawodowo, 

 - niepełnosprawność osób chcących podjąć zatrudnienie lecz nie-
znajdujących stosownych warunków pracy,

 - sytuacja rodzin wielodzietnych i swego rodzaju alienacja w zakresie 
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poszukiwania i uzyskiwania pomocy różnych organizacji i instytucji 
oraz braki wiedzy w zakresie możliwości uzyskiwania takiej pomocy,

 - bezradność społeczna i zawodowa, związana z niewydolnością pe-
dagogiczną rodzin, niezrozumieniem zasad działania rynku pracy 
i systemu pomocy społecznej.

Wszystkie te elementy w powiązaniu ze sobą stwarzają uzasadnienie 
do działania organizacji pozarządowych, oferujących usługi stanowią-
ce uzupełnienie systemu publicznego wsparcia dla osób wykluczo-
nych lub zagrożonych wykluczeniem. W Hiszpanii działa wiele organi-
zacji pozarządowych, które skutecznie uzupełniają luki w działalności 
rządów prowincjonalnych i rządu centralnego w aktywizacji społecz-
nej i zawodowej osób wykluczonych, bez względu na rodzaje i przy-
czyny tego wykluczenia. Współpracują one z samorządami lokalnymi. 

Wyjeżdżając na mobilność do Andaluzji, chcieliśmy m.in.: 

•  poznać sytuację wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
w Hiszpanii. Uzyskać informację o programach krajowych nakiero-
wanych na aktywizację społeczną i zawodową tej grupy obywateli; 

•  poznać i zrozumieć sposoby aktywizacji oraz narzędzia, jakie stosu-
je się w Hiszpanii, a w szczególności Andaluzji, w konkretnej pracy 
z osobami defaworyzowanymi; 

•  zobaczyć praktyczne działania organizacji zajmującej się wykluczo-
nymi, przyjrzeć się sytuacji migrantów i sposobom ich aktywizacji; 

•  zaznajomić się z metodami i narzędziami edukacji dorosłych w za-
kresie aktywizacji społecznej, adaptacji do środowiska lokalnego 
i rynku pracy; 

•  obserwować, w praktycznym pokazie szkoleniowym, pracę instytu-
cji zajmującej się reintegracją zawodową, społeczną i  szkoleniami 
osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem oraz migrantów; 

•  uczestniczyć w wykładzie na temat zarządzania projektami finanso-
wanymi z Unii a skierowanymi do osób z naszej grupy zainteresowa-
nia; 

•  dyskutować o trudnościach i powodzeniach w realizacji projektów. 
Pragnęliśmy w trakcie warsztatów z trenerem dokonać analizy SWOT 
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takich projektów i wspólnie opracować przykładowy projekt dla Pro-
wincji Andaluzji, wspierający jedną z grup – osoby wykluczone spo-
łecznie, długotrwale bezrobotne, bezdomne. 

•  poznać zasady działania i grupy docelowe organizacji działających 
na terenie regionu lub mające oddziały regionalne. 

Celem naszej mobilności było nabycie kompetencji przez pracow-
ników i  współpracowników Fundacji w  zakresie aktywizacji społecz-
no-zawodowej dla grup wykluczonych, w tym imigrantów, w trakcie 
dualnego szkolenia, zawierającego w sobie teoretyczno-informacyjne 
moduły oraz zajęcia praktyczne, prowadzone na konkretnych przykła-
dach. Krótko mówiąc: było to zdobycie teoretycznej, praktycznej wie-
dzy i umiejętności w tym zakresie. 

W załączeniu do niniejszego artykułu znajduje się przegląd organizacji 
dynamicznie rozwijających swoją działalność. Moją rolą jest przedsta-
wienie pracy jednej z nich, która obejmuje swoim zasięgiem całą Hisz-
panię i aktywnie działa w Andaluzji. 

Prowincjonalne Centrum Czerwonego Krzyża w Maladze

Hiszpański Czerwony Krzyż (Cruz Roja Española) to organizacja dzia-
łająca już od ponad 150 lat. Posiada szereg oddziałów prowincjonal-
nych, a w każdej prowincji oddziały miejskie np. takie, jak Malaga. Fun-
damentalne zasady działania nie zmieniły się przez te lata i organizacja 
chwali się, że jej podstawowe zasady to nakierowanie na człowieka, 
neutralność polityczna i  światopoglądowa, uniwersalność w  dzia-
łaniu i  otwartość na różnorodne środowiska potrzebujące pomocy. 
Hiszpański Czerwony Krzyż zapewnia szeroki zakres pomocy społecz-
nej: wsparcie aktywności zawodowej, pomoc w nagłych wypadkach, 
udzielanie pomocy żywnościowej, opiekę nad osobami starszymi, 
wizyty domowe i  wsparcie psychologiczne, organizację pomocy dla 
migrantów i łączenie rodzin, koordynację pomocy i porady w formie 
teleassistance, działania międzynarodowe i wiele innych. Taka szeroka 
aktywność możliwa jest w oparciu o fundusze prywatne, regionalne, 
krajowe oraz środki unijne, z których, w formie projektów, korzystają 
indywidualnie organizacje prowincjonalne lub uczestnicząc w  ogól-
nokrajowych projektach pomocowych. 
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Źródła finansowania pochodzą z trzech kierunków. Około 30% docho-
dów oddziału w Maladze pochodzi ze środków od prywatnych osób; 
są to wpłaty członków i  sympatyków. Zaobserwować można, że im 
większy kryzys, im więcej biedy, trudności i potrzeb, tym ofiarność lu-
dzi większa i przybywa do Red Cross Malaga nowych współpracowni-
ków i wolontariuszy. 

Jedna trzecia dochodów pochodzi z funduszy, do których ma prawo 
organizacja z  podatku dochodowego albo innych podatków krajo-
wych. Pozostała jedna trzecia finansów pochodzi z  programów spe-
cjalnych, które organizacja pisze samodzielnie lub w  partnerstwach 
i otrzymuje wsparcie z miasta, samorządu regionalnego lub rządu. To 
są konkretne projekty z całego obszaru aktywności organizacji, które 
pozwalają korzystać z funduszy miejskich, regionalnych lub krajowych 
na konkretne działania pomocowe. Dochodzą do tego również pro-
jekty, jakie Red Cross Malaga pisze w ramach dofinansowania z Unii 
Europejskiej na rzecz włączenia społecznego, pomocy młodym w od-
nalezieniu się na rynku pracy, wsparcia wykluczonych bezrobotnych. 
Bardzo skuteczna jest pomoc firm w Maladze. 

Budżet organizacji w Maladze to kilka milionów euro. Wśród wykonaw-
ców zadań są pracownicy etatowi, kontraktowi i bardzo wielu wolon-
tariuszy. W Red Cross Malaga pracuje ponad 600 wolontariuszy, którzy 
są bardzo zaangażowani we wszystkie obszary aktywności organizacji 
z Malagi. Zatrudnia się również około 120 specjalistów, którzy są odpo-
wiedzialni za wspieranie wolontariuszy irealizację prac technicznych. 
Czerwony Krzyż jest obecny w Maladze od ponad 120 lat.

Kierunki Działania organizacji na terenie Malagi i okolic można podzie-
lić na kilka rodzajów, w zależności od grup docelowych, którymi zaj-
mują się pracownicy. 

Przedstawię pokrótce kilka interesujących z punku widzenia naszego 
projektu aktywności. Są to działania obejmujące m.in.: 

1. Ratownictwo:
Organizacja pomaga w  nagłych sytuacjach kryzysowych (pożary la-
sów, trzęsienia ziemi, opady śniegu, powodzie itp.),współpracując  
w tym zakresie z ludnością miejscową. Proponuje się różne rozwiąza-
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nia, reagując natychmiastowo, jednak nie zapominając o zrównowa-
żonym podejściu do pomocy. Cruz Roja posiada specjalistyczne ze-
społy natychmiastowego reagowania kryzysowego.

Wsparcie w nagłych wypadkach i pomoc ratunkowa wzbogacona jest 
o ratownictwo morskie, w tym chronienie życia ludzi na morzu. Pro-
wadzone są szkolenia, akcje poszukiwawcze, pomocnicze i holowanie 
zagrożonych jednostek pływających. W  ramach współpracy z  inny-
mi podmiotami gospodarczymi lub organizacjami pozarządowymi 
udostępnia się im doświadczenie Red Cross w  zakresie planowania 
pomocy w sytuacjach kryzysowych. W tym obszarze aktywności leżą 
również akcje pomocy migrantom na morzu, holowania ich do portu 
w Maladze lub innych portów wybrzeża Andaluzji. 

2. Pomoc migrantom:
Działy organizacji pomagają migrantom i  ich rodzinom. Organizują 
doraźną pomoc materialną, zapewniają skierowane do imigrantów, 
wsparcie dla osób, które nie osiągnęły celu swojego planu migracyj-
nego i chcą wrócić do swojego kraju. Zapewniają finansowe i rzeczo-
we zaspokojenie potrzeb migrantów. Przekazują pomoc rzeczową mi-
grantom w postaci: odzieży, pożywienia, opieki lekarskiej, w różnych 
miejscach Huelvy, Sewilli i Kordoby. Poza tym, przyjmuje się imigran-
tów przywiezionych z centrów zatrzymania na Wyspach Kanaryjskich. 
Czerwony Krzyż pracuje w  sytuacjach wymagających natychmiasto-
wej reakcji i, poprzez różne porozumienia podpisane z władzami pu-
blicznymi, przeprowadza prace ratunkowe i pomoc humanitarną dla 
imigrantów, którzy docierają na wybrzeża hiszpańskie. 

Instytucja ta proponuje również specjalistyczną opiekę psychologicz-
ną dla imigrantów, którym cierpienie uniemożliwia adaptację i  inte-
grację społeczną.

W ramach pomocy migrantom organizuje się kursy językowe, akty-
wizacji zawodowej, zajęcia umożliwiające włączenie społeczne osób 
z innych kręgów kulturowych, akcję informacyjną i doradztwo praw-
ne, kształcenie zawodowe. Czerwony Krzyż prowadzi działania zmie-
rzające do promocji integracji imigrantów w hiszpańskim społeczeń-
stwie: lekcje języka hiszpańskiego, zajęcia edukacyjne, kulturalne, 
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szkolenie kompetencji społecznych, szkolenie zawodowe, praca pod 
patronatem, rozrywkę i czas wolny, interwencję psychologiczną, po-
moc w znalezieniu mieszkania. Szczególną uwagę zwraca się na dzieci 
migrantów, zachęcając do jak największej skolaryzacji i szerzenia profi-
laktyki zdrowia. Czerwony Krzyż w Maladze pomaga w ponownym łą-
czeniu rodzin pierwszego stopnia wśród uchodźców, osób przemiesz-
czonych oraz imigrantów mieszkających w  Hiszpanii, dostarczając 
środki na pokrycie kosztów podróży i wsparcie po przyjeździe. 

Działania wobec cudzoziemców w Maladze i okolicy dotyczą również 
doradztwa i  opieki nad pracownikami sezonowymi z  zagranicy. Ob-
sługa pracowników tymczasowych, wykonujących prace sezonowe, 
głównie w  rolnictwie, polega na prowadzeniu kilku centrów opie-
ki dziennej, gdzie pracownicy z  zagranicy, którzy przemieszczają się 
w sezonie do pracy w sektorze rolniczym, zaspokajają swoje podsta-
wowe potrzeby oraz uzyskują informacje i doradztwo prawne. Jednak, 
wraz z  nadejściem kryzysu od 2008, Cruz Roja Malaga postanowiła 
wrócić także do inicjatyw pomocy osobom miejscowym wykluczo-
nym lub zagrożonym wykluczeniem. Zwrócono uwagę organizacji ku 
grupom z niepewnym zatrudnieniem, na krótkich umowach, wykonu-
jącym prace dorywcze i z niskimi zarobkami, mieszkającym w prowin-
cji i miejscowościach, w których działa organizacja. 

Jaka jest obecnie sytuacja w  Maladze, może przedstawić proste po-
równanie: w  2008 Red Cross udzielił pomocy około 1300 rodzinom, 
a w zeszłym roku ponad 41000. Obecnie część dochodów jest prze-
znaczona na tak nietrwałe działania jak dystrybucja żywności, pomoc 
edukacyjna, opłaty za wynajem mieszkania lub za światło i wodę. 

Kryzys w  Andaluzji jest bardziej intensywny i  szerszy, niż w  reszcie 
Hiszpanii, co wymaga bardziej skomplikowanego wsparcia, w tym tak-
że w zakresie pozwalającym na uzyskanie trwałych rezultatów. 

Tak jak w Polsce, poświęca się uwagę działaniom dającym długotrwałe 
rezultaty. Jednak nadal poprawa nie dotarła do wszystkich grup, z któ-
rymi organizacja pracuje, czyli do tych najsłabszych i będących poza 
systemem ubezpieczeń społecznych. Ponad 60% osób, które przycho-
dzą prosić o wsparcie, nie ma nikogo, kto mógłby im pomóc. 
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Wobec tak wielkiego zapotrzebowania możliwości pomocowe Czer-
wonego Krzyża są na wyczerpaniu. 

Obecnie organizacja nie może zaspokoić całego zapotrzebowania, ja-
kie występuje w Maladze i okolicach. Dla przykładu, w 2008 roku pra-
cownicy i aktywiści pomogli 1300 rodzinom, a w roku 2018 pomocy 
udzielono ponad 40000 rodzin. 

Skala potrzeb jest jak widać ogromna. W ramach wsparcia miejscowej 
ludności w  zakresie włączenia społecznego, aktywizacji zawodowej, 
wsparcia zdrowotnego i profilaktyki prozdrowotnej, opieki nad dzieć-
mi i osobami starszymi realizowane były i są obecnie różnorodne dzia-
łania, w tym m.in.:

Wsparcie zdrowotne i profilaktyka:

Miejscowa organizacja prowadzi politykę informacyjną wśród lokalnej 
społeczności w  kierunku promocji zdrowego trybu życia, zdrowego 
odżywiania się, przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkoty-
ków, tytoniu. Programy realizowane przez Czerwony Krzyż przestrze-
gają przed różnego rodzaju ryzykownymi zachowaniami, wypadkami 
i chorobami. Pomaga się również zmieniać nawyki wśród ludzi, którzy 
nie mają wystarczających środków finansowych, aby unikać ryzykow-
nych zachowań dla ich zdrowia, w takich obszarach jak aktywność fi-
zyczna, higiena, zarządzanie emocjami, infekcje przenoszone drogą 
płciową. Organizacja współpracuje z  osobami, które cierpią na cho-
roby przewlekłe bądź nieuleczalne, wspierając je w procesie terapeu-
tycznym i  egzystencji z  chorobą. Prowadzą także opiekę hospicyjną 
w przypadku zaawansowanych chorób, towarzysząc chorym w ostat-
nim etapie życia. Ten obszar działalności umożliwia przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu ze względu na stan zdrowia i prewencyjnie 
tworzy warunki do unikania zagrożeń chorobowych, powodujących 
niebezpieczeństwo wykluczenia społecznego. 

Obserwuje się zjawisko, że im biedniejsze środowisko, im biedniejsi 
podopieczni, tym natężenie chorób, zachowań ryzykownych oraz uza-
leżnienia od alkoholu i narkotyków jest większe.
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Działania w sferze zatrudnienia i pracy:

Cruz Roja w Maladze realizuje działania z zakresu doradztwa zawodo-
wego i pośrednictwa pracy. Prowadzi zajęcia edukacyjne i warsztaty 
ułatwiające zbliżeniu się do rynku pracy, poznania zasad jego działa-
nia i  uwarunkowań, budowania relacji między poszukującym pracy 
a pracodawcą. Organizacja oferuje warsztaty motywacyjne i wzmoc-
nienie najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku pracy, zgod-
nie z profilem zawodowym podopiecznego, zwiększenie szans na 
zatrudnienie poprzez szkolenia i indywidualne towarzyszenie w po-
szukiwaniu pracy bez względu na wiek, płeć, pochodzenie i miejsce 
zamieszkania, a więc swego rodzaju mentoring zatrudnieniowy. Każdy 
podopieczny, potrzebujący tego typu wsparcia, może skontaktować 
się z  opiekunami, doradcami zawodowymi lub z  Biurem Informacji  
i Poradnictwa Pracy CRE-E, gdzie oferuje się zainteresowanym bezpłat-
ną, spersonalizowaną uwagę online, na portalach społecznościowych 
i telefonicznie, aby pomóc im na ścieżce do zatrudnienia. 

Ze szczególną troską podchodzi się do grupy defaworyzowanej, jaką 
są kobiety, udzielając informacji na temat rynku pracy, wskazówek, jak 
szukać pracy, wspierając nadrabianie zaległości w zakresie nowych 
technologii. Prowadzi się zajęcia z  wykorzystania narzędzi informa-
tycznych w życiu i pracy zawodowej. Wspólnie z kobietami wolonta-
riusze i  pracownicy organizacji opracowują plany zwiększenia szans 
na znalezienie pracy. W ten sposób środki i zasoby Czerwonego Krzy-
ża są również dostępne do interwencji przy wyrównywaniu szans na 
rynku. Jeżeli ktoś chce założyć samodzielną działalność gospodarczą, 
może znaleźć w  organizacji doradztwo i  pomoc w  określeniu planu 
biznesowego. 

Dzięki temu zainteresowani otrzymują wsparcie, aby rozwijać się na 
rynku pracy i  urzeczywistnić swój pomysł – inicjatywę samozatrud-
nienia. Organizacja prowadzi szkolenia zawodowe i  parazawodowe, 
m.in. kursy pierwszej pomocy, kursy biznesowe, studia zawodowe. 
Doświadczenie i  wiedza Czerwonego Krzyża, przekazywane w  trak-
cie profesjonalnych studiów pozwalają uzyskać kwalifikacje cenione 
na rynku pracy. Oferta jest bardzo szeroka na różnych poziomach 
szkolenia zawodowego: licencjackich, magisterskich, zawodowych 
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i  certyfikatów zawodowych (dotyczy to ogólnie Hiszpanii). Możliwe 
są też różne formy kształcenia: począwszy od tradycyjnych po e-lear-
ning. Szczególną aktywność organizacja przejawia w obszarach szko-
leniowych, do których ma przygotowanie branżowe: pielęgniarstwo, 
transport zdrowotny, współpraca międzynarodowa, zarządzanie sy-
tuacjami kryzysowymi, zdrowie, ratownictwo medyczne, opieka nad 
chorymi. Ponadto prowadzi kursy dla kandydatów na wolontariuszy. 

Działania edukacyjne i społeczne dla dzieci i młodzieży:

Organizacja Czerwonego Krzyża w Maladze pomaga dzieciom i mło-
dzieży w przezwyciężaniu barier w dostępie do systemu edukacji. Pro-
wadzi zajęcia uzupełniające i  naukę uczenia się, jest twórcą pozasz-
kolnej edukacji w zakresie wartości, promowania zdrowych nawyków. 
Jest także instytucją usług uzupełniających, takich jak: społeczna in-
terwencja pozaszkolna, edukacja uliczna, centra dziennego pobytu 
dzieci, centra młodzieżowe, rodzinne punkty spotkań. 

Szczególnie działania te nakierowane są na rodziny zagrożone wyklu-
czeniem, o  niskich dochodach i  niewydolne wychowawczo. Prowa-
dzona jest opieka alternatywna dla dzieci czasowo oddzielonych od 
swoich rodzin ze względu na sytuację przemocy i zagrożenia przemo-
cą w rodzinie. Ponadto, rodzinom zapewniana jest opieka zastępcza, 
wsparcie psychoedukacyjne, pomoc w obszarze zasobów mieszkanio-
wych i usługi wsparcia adopcji. Oferowane jest również pomoc kura-
torów dla młodzieży zagrożonej przestępczością lub z wyrokami. Do-
konuje się proces reedukacji i integracji ze społeczeństwem poprzez 
zaangażowanie wolontariackie młodych ludzi, w  postaci połączenia 
działań edukacyjnych i pracy na rzecz społeczności lokalnej. Poma-
ga się młodym ludziom w dążeniu do usamodzielnienia się, oferując 
miejsca w specjalnych centrach schronienia i pobytu, jak również po-
przez sieć mieszkań z nadzorem i mieszkań dla młodzieży Czerwone-
go Krzyża. 

Zarządza się również projektami edukacyjnymi w otwartym środowi-
sku dla nieletnich, którzy mają trudności z  pobytem w  chronionych 
centrach pobytu.
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Działania na rzecz włączenia społecznego:

Według informacji z organizacji, wolontariusze Red Cross w prowincji 
Malaga pomogli 1111 osobom bezdomnym w  2018 roku. Wolonta-
riusze pracowali, aby pomóc ludziom na ulicach miast na wybrzeżu 
Costa del Sol, w  tym Benalmadenie, Fuengiroli, Marbelli i Torremoli-
nos. Dlatego tak ważne jest włączenie społeczne przez zaspokajanie 
podstawowych potrzeb osób będących na marginesie życia społecz-
ności lokalnej. Promuje się aktywizację społeczną w celu wzmocnienia 
możliwości ludzi, transformacji osobistej i większego upodmiotowie-
nia jednostki. Wszystkie te działania skierowane są w szczególności do 
osób w sytuacjach skrajnej bezbronności, dzieci, młodzieży, osób star-
szych, osób niesamodzielnych i opiekunów, imigrantów, uchodźców, 
kobiet w trudnej sytuacji społecznej, osób pozbawionych wolności.  
Działacze zdają sobie sprawę z konieczności modyfikacji struktur spo-
łecznych, które powodują nierówności, stygmatyzację, uprzedzenia 
społeczne i dyskryminację. Samotność, izolacja i  bieda to przyczyny 
powodujące alienację ze społeczeństwa. 

Zapobieganie temu zjawisku możliwe jest przez: pomoc w wyrówny-
waniu szans na rynku pracy, edukacji, wsparcie wychowawcze i mate-
rialne, pomoc ludziom starszym i migrantom. Organizacja wykorzystu-
je fundusze unijne na rzecz włączenia społecznego grup zagrożonych. 
Organizuje się zajęcia rekreacyjne, spotkania z  terapeutami i  anima-
torami, zachęca do wolontariatu, prowadzi warsztaty psychologicz-
ne. Stwarza warunki do budowania motywacji do zmian, w tym także 
przez zajęcia doradztwa zawodowego i coachingu, stawiając na anali-
zę i poszukiwanie zasobów własnych podopiecznych oraz automoty-
wację do zmian. 

W społeczeństwie hiszpańskim zdecydowanie przeważa opinia, że 
najbardziej skutecznymi działaniami na rzecz osób biednych i wyklu-
czonych społecznie (a także będących w grupie ryzyka) są: edukacja, 
wsparcie psychologiczne oraz pomoc udzielana osobom w trakcie po-
szukiwania przez nich pracy oraz trwała i legalna praca. Metody pracy 
z grupami zagrożonymi wykluczeniem prowadzone przez pracowni-
ków i wolontariuszy Red Cross są bardzo różnorodne. Generalnie moż-
na opisać je jako pomoc bezpośrednią (pomoc materialna, lokalowa, 
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żywieniowa, załatwianie spraw prawnych, dokumentacji, inicjowanie 
działań kulturalnych i  imprezy prospołeczne),wsparcie psychologicz-
ne i  doradcze. Dzięki wsparciu psychologicznemu następuje zwięk-
szenie kompetencji życiowych, nabycie umiejętności walki ze stresem 
i  radzenia sobie w  sytuacjach kryzysowych w  nowym środowisku 
kulturowym. Pomoc psychologiczna to również terapia w  związku 
z uzależnieniami. Do ważniejszych form tej działalności zaliczyć moż-
na m.in.: psychoterapię, interwencję kryzysową i poradnictwo psycho-
logiczne. Doradztwo zawodowe umożliwia zaopatrzenie uczestników 
w podstawowe umiejętności poszukiwania pracy. 

Nacisk kładzie się w  tym wypadku na identyfikację i  wykorzystanie 
zasobów własnych, rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających 
zdobycie zatrudnienia, umiejętności, które pozwolą na przezwycięże-
nie barier osobistych i przyjęcie nowych strategii działania w poszu-
kiwaniu pracy (zmianę postaw). Wolontariusze i  doradcy zawodowi, 
w  ramach pomocy poszukującym pracy, starają się koncentrować 
uwagę podopiecznych na ich zasobach i sukcesach możliwych do wy-
korzystania w  planach zawodowych. Hiszpańska metoda doradztwa 
zawodowego często jest uzupełniana coachingiem, który pozwala na 
osiąganie najlepszych rezultatów, nie używając ocen i osądów, wspo-
magając ludzi bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają ro-
bić. 

Doradztwo zawodowe realizowane jest jako metoda hiszpańska w for-
mie indywidualnych i  grupowych warsztatów, których efektem jest 
wypracowanie, wspólnie z  doradcą zawodowym, spójnego projektu 
zawodowego.

Równolegle z tą metodą, jako uzupełnienie lub rozwinięcie, stosuje się 
różne narzędzia coachingowe. Celem coachingu społeczno-zawodo-
wego jest uświadomienie klientowi, że tak naprawdę może wybierać 
różne sposoby myślenia, odczuwania i zachowywania się. 

Motywem coachingu jest fakt, że klienci, którzy działają w  pewien 
określony sposób, chcą czuć, myśleć i zachowywać się inaczej. Każdy 
z podopiecznych ma zasoby, przekonania i potrzebuje automotywacji 
do dokonania zmiany w swoim życiu.
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Wspieranie poprzez wykorzystanie zasobów:

Klient posiada zasoby, które mogą pomóc mu rozwiązać jego pro-
blem. Gdy podopieczny mówi wprost: „Powiedz mi, co mam zrobić?”, 
wsparcie powinno mieć charakter doradztwa zawodowego. 

Jednak gdy odpowiedź na tak postawiony problem może być w zasię-
gu możliwości intelektualnych i emocjonalnych podopiecznego, trwal-
sze rezultaty daje coaching. Na to pytanie może znać odpowiedź sam 
odbiorca wsparcia, ponieważ tylko on zna siebie, swoje doświadczenia 
i przemyślenia, on jest gotów działać dla swojego dobra i konfronto-
wać się z rezultatami tych działań w postaci sukcesów lub porażek. Za-
daniem coacha jest zadawanie odpowiednich pytań, aby poprowadzić 
podopiecznego organizacji przez analizę jego mocnych i słabych stron 
oraz wskazać możliwości zmiany jego życia. 

W praktyce krok ten polega na porozmawianiu z klientem o jego do-
konaniach, sukcesach, osiągnięciach i wszystkim, z czego jest dumny, 
czym może się pochwalić. Następnie należy zwrócić uwagę klienta na 
zasoby, którymi posłużył się w tamtych sytuacjach. W przypadku osób 
zagrożonych wykluczeniem, mających trudności w  wielu obszarach 
życia, bez pracy i o niskim poziomie wykształcenia i w przypadku mi-
grantów dobre rezultaty daje zadawanie pytań, a przykładowe pyta-
nia/zadania do rozpoznania zasobów klienta mogą być następujące:
 -  Opisz sytuacje w życiu, gdy Twoje działanie sprawiło ci radość. 
 -  Co cię zachęcało do działania? Lub: Co musiałoby się stać, żebyś 

chciał działać jak wtedy?
 -  Czy możesz opowiedzieć o swoich osiągnięciach?
 -  Jak udało ci się to osiągnąć, co spowodowało taki rezultat?
 -  Na kogo mogłeś wtedy liczyć i z jakiego powodu?
 -  Jakie twoje cechy pozwoliły ci zrobić to, z czego jesteś zadowolony?

Można pytać o sytuacje wyjątkowe i pozwalać podopiecznemu uru-
chomić wyobraźnię na temat swoich „możliwych możliwości”. W pro-
cesie wyszukiwania zasobów uczestnika coachingu daje się szansę 
odszukania cech, na których można się oprzeć, by dążył do celu. 
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Wykorzystanie automotywacji:

Zadając pytania o  zasoby i  zakotwiczając uczestnika na sytuacjach, 
w których udało mu się coś osiągnąć, na momentach realizacji swoich 
marzeń, celów, udaje się uzyskać informację o  elementach wpływa-
jących na jego motywację pozytywną. Motywatory ujawnione w wy-
niku wyobrażenia chwil osiągnięcia celu bądź dzięki swobodnej wy-
powiedzi, ułatwiają utrzymanie chęci do zmian, szukania wsparcia lub 
wyjścia z trudnej sytuacji. Tu można użyć przykładowych pytań/zadań:
 -  Spróbuj wybrać sposoby zachęcenia siebie do realizacji planów.
 -  Jakie stosowałeś metody, gdy chciałeś zrealizować swoje plany?
 -  Jak możesz zdefiniować co najmniej 3 rzeczy zachęcające cię do 

trwania na nowej drodze? Jak możesz je wzmocnić? 
 -   W  jaki sposób mógłbyś siebie nagrodzić za osiągnięcie sukcesu 

w realizacji planów?

Każdy człowiek ma inne czynniki motywujące, dlatego warto ich po-
szukać. Osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem często są przy-
tłoczone różnymi troskami życiowymi. Sytuacja taka nie pozwala roz-
wijać się i  osiągać celów. Ludzie kierują się swego rodzaju skrótami 
myślowymi, usprawiedliwianiem siebie, posługując się samoograni-
czającymi przekonaniami. Wywołują one negatywne emocje mające 
wpływ na podejmowanie przez zainteresowanego działań na rzecz 
zmiany swojej sytuacji społecznej i  zawodowej. W  celu likwidacji ta-
kich negatywnych przekonań u podopiecznych z różnych grup wyklu-
czonych i defaworyzowanych można zastosować w procesie coachin-
gu różne pytania: 
 -  To są fakty czy opinie?
 -  Ile dokładnie znasz przypadków potwierdzających?
 -  Co przemawia za tym, że to przekonanie jest prawdziwe? 
 -  Skąd wiesz, że opiera się ono na faktach? 

W takich przypadkach mogą dochodzić jeszcze przekonania kulturo-
we, religijne, czy plemienne (migranci). Jest to obszar bardzo trudnej 
pracy podczas coachingu. Zmiana jest jednak konieczna dla włączenia 
tych grup w lokalną społeczność hiszpańską. 
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W podsumowaniu trzeba przyznać, że działania Red Cross w Andaluzji 
są nie tylko obszerne, ale także bardzo złożone. Pracownicy i wolon-
tariusze tej organizacji spotykają się z  liczną grupą dotkniętą wyklu-
czeniem społeczno-zawodowym ze względu na chorobę lub wiek, ze 
względu na poziom wykształcenia i bezrobocie oraz z osobami z róż-
nych kręgów kulturowych. Dlatego należy im się szacunek, podziw 
i wdzięczność lokalnej społeczności. Po szkoleniu i poznaniu ich pracy 
my także podzielamy te uczucia. 

Roman Chamier-Ciemiński 

Przegląd niektórych organizacji pozarządowych, 
działających na rzecz osób defaworyzowanych. 

Fundacja Cepain

Jej obszary działania: 

•  azyl i ochrona międzynarodowa – zaspokojenie podstawowych po-
trzeb migrantów przyjętych, wsparcie, informacja, przewodnictwo 
i  doradztwo społeczne, prawne, sanitarne i  administracyjne oraz 
promocja wiedzy o społeczeństwie przyjmującym; aktualnie działa 
w następujących miastach: Madryt, Saragossa, Soria, Teruel, Cáceres, 
Barcelona, Walencja, Alzira, Murcia, Cartagena, Torre Pacheco, Alme-
ria, Roquetas de Mar, Nijar, El Ejido, Cartaya, Huelva, Sevilla i Alge-
ciras; finansowane przez Ministerstwo Pracy, Migracji i Ubezpieczeń 
Społecznych; 

•  zatrudnienie i kształcenie –zajmuje się tym obszarem sieć centrów 
zatrudnienia ITAKA; pomoc skierowana jest do imigrantów (poprzez 
szkolenia, warsztaty dla beneficjentów oraz współpracę z firmami); 
aktualnie działa w  następujących miastach: Almería, Roquetas de 
Mar, Cartaya, Sevilla, Ciudad Real, Murcia, Cartagena, Banyoles, Ma-
dryt, Valencia, Barcelona i  Teruel; finansowana przez Ministerstwo 
Pracy, Migracji i Ubezpieczeń Społecznych oraz Europejski Fundusz 
Społeczny; 

•  dzieci, młodzież i rodzina- projekt Caixa Proinfancia walczący z ubó-
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stwem wśród dzieci, gwarantujący dzieciom zagrożonym wyklucze-
niem społecznym dostęp do równych szans społecznych, w kwestii 
zdrowia i edukacji. Oferowane są: pomoc w nauce, zabawy eduka-
cyjne, pomoc psychoterapeutyczna dla rodzin, wsparcie higieny 
i odżywiania, wyposażenie szkolne, okulary, aparaty słuchowe; 

•  współpraca w rozwoju i współrozwoju – projekt Alfabet przeciw bie-
dzie w Senegalu (wioska Bamako): promocja nauki czytania i pisania 
jako prawa ludzkiego oraz elementu niezbędnego w rozwoju eko-
nomicznym i społecznym oraz równości płci; 

•  rozwój wiejski – projekt Nowe Ścieżki – integracja rodzin imigranc-
kich poprzez przeniesienie z  przeludnionych terenów miejskich 
w niezamieszkałe strefy wiejskie, w celu poprawy sytuacji zawodo-
wej i  jakości życia, a  jednocześnie rewitalizacji i  rozwoju obszarów 
wiejskich; 

•  równość i  przeciwdziałanie dyskryminacji – m.in. projekt Naprzód: 
zapobieganie i  uczulanie na problem przemocy na tle płciowym 
oraz pomoc dla ofiar tej przemocy, głównie imigrantek. Działa w na-
stępujących miastach: Madryt, Walencja, Murcia, Sevilla, Cartaya 
(Huelva), Lepe (Huelva), Teruel i Barcelona. 

•  mieszkania – pomoc i doradztwo dla rodzin w ciężkiej sytuacji socjo-
ekonomicznej w dostępie do mieszkań socjalnych; 

Inserta Andalucía

Programy obejmują m.in wdrożenie socjozawodowe młodzieży, men-
toring, zapobieganie przemocy na tle orientacji seksualnej.

•  włączenie społeczne – w celu przerwania cyklu wykluczenia społecz-
nego organizacja tworzy sieć wsparcia, opartą na czterech podsta-
wowych elementach: edukacji, rodzinie, pracy, społeczności (m.in. 
Program Kompetencji Rodzinnych, zabawy, pomoc z mieszkaniem, 
wyżywieniem, transportem); 

•  zatrudnienie –wykorzystanie metody współpracy win-win z  firma-
mi, dzięki której zatrudnienie otrzymują odpowiednio wyszkoleni 
i wysoko zmotywowani młodzi pracownicy, natomiast firmy zyskują 
przywileje podatkowe; jest to pierwszy krok ku stabilizacji ekono-
micznej i niezależności dla młodych; 



31

•  mentoring – przygotowanie młodzieży do niezależnego życia po-
przez przekazanie wiedzy i doświadczeń w zaufanym, nieformalnym 
środowisku (poszerzenie sieci społecznej, zwiększenie wiary w sie-
bie – co wspomaga włączenie socjozawodowe); organizacja oferuje 
dwa typy mentoringu: klasyczny oraz rówieśniczy; 

•  zapobieganie przemocy na tle orientacji seksualnej – szerzenie wie-
dzy na temat praw LGTBI, możliwość konsultacji osób dyskrymino-
wanych i uzyskania pomocy. 

CEAR – Comisión Espańola de Ayuda al Refugiado 
(Hiszpańska Komisja Pomocy Uchodźcom) 

Od 1979 roku broni prawa do azylu i praw człowieka, propagując in-
tegralny rozwój uchodźców uciekających przed wojną lub łamaniem 
praw człowieka, wnioskujących o azyl, bezpaństwowych i migrantów 
potrzebujących międzynarodowej ochrony i/lub zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym.

CEAR udziela pomocy uchodźcom w różnych sferach: 

•  schronienie, włączenia zawodowego; 
•  pomocy psychosocjalnej, doradztwo zawodowe; 
•  ochronę prawną i  składanie oskarżeń w  przypadku łamania praw 

człowieka uchodźców; 
•  lobbing na rzecz migrantów.

CEAR ma dwa ośrodki w  Andaluzji: Andaluzja Zachodnia z  siedzibą 
w  Sewilli oraz Andaluzja Wschodnia z  siedzibą w  Maladze (departa-
menty: schronienia, prawny, włączenia i  zatrudnienia). Oprócz tego 
w  miejscowości Antequera znajduje się schronisko. Dodatkowo, sie-
dziba centralna ma swój oddział w Kadyksie.

Red Acoge (Sieć Acoge) 

To Federacja 20 organizacji, powstała w  1991 roku w  celu promocji 
praw imigrantów w Hiszpanii. Organizacje te znajdują się w różnych 
miejscach i  posiadają dużą autonomię operacyjną. Wiele z  nich jest 
organizacjami pożytku publicznego. Aktualnie Sieć koncentruje się 
na pracy z  imigrantami, uchodźcami i  bezpaństwowcami, zwracając 
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szczególną uwagę na przyjmujące społeczeństwo oraz skupiając się 
na godnej, chronionej i bezpiecznej migracji. Jej celami są m.in.:

•  obrona praw człowieka imigrantów i uchodźców; 
•  wsparcie procesu integracji (kobiety i nieletni); 
•  dążenie do zrównania szans wśród kobiet; 
•  uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego; 
•  ułatwienie dostępu do pomocy socjalnej, prawnej, sanitarnej, miesz-

kaniowej, kulturalnej.

W Andaluzji działają: Mundo Acoge (prowincja Jaen), Córdoba Acogei 
Lucena Acoge (również prowincja Kordoba).

Stowarzyszenie Accem

Organizacja non profit działającą w  12 na 17 wspólnot autonomicz-
nych, której misją jest obrona praw osób wykluczonych lub zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Specjalizuje się w uchodźstwie i mi-
gracjach. Posiada 25 autoryzowanych centrów, w tym 5 w Andaluzji 
i wielokrotnie była nagradzana za swoje działania.

InterwencjeAccem obejmują:

•  schronienie i warunki mieszkaniowe; 
•  poradnictwo prawne; 
•  wsparcie socjalne; 
•  nauczanie języka; 
•  włączenie społeczne i zawodowe; 
•  pomoc humanitarna uchodźcom na południowych wybrzeżach; 
•  mieszkania i schroniska dla bezdomnych; 
•  streetworking.

Ayuda en Acción

To apolityczna i  bezwyznaniowa organizacja walcząca z  biedą i  nie-
równościami, powstała w  1981 roku, a  od 2013 roku wspiera rodzi-
ny zagrożone biedą i  wykluczeniem w  Hiszpanii poprzez program 
Aquítambién (Tutaj również), dotyczący: 
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•  działań na rzecz powstrzymania dziedziczenia biedy; 
•  szkolenia zawodowe, warsztaty wspierania przedsiębiorczości, 

włączenie edukacyjne – na rzecz równego dostępu do edukacji; 
•  zdrowe warunki życiowe; 
•  praca z rodziną – pozytywne rodzicielstwo; 
•  promocja czytelnictwa.

Ayuda en Acción w Andaluzji posiada najwięcej ośrodków ze wszyst-
kich wspólnot, bo aż 16.

Plataformas Sociales Salesianas (Socjalne Platformy 
Salezjańskie) 

Sieć organizacji Salezjanek i Salezjanów w Hiszpanii. Działa na rzecz ca-
łościowego włączenia społecznego dzieci, młodzieży i rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem lub wykluczonych poprzez wzmacnianie działań 
interwencyjnych, realizowanych przez te organizacje oraz tworzenie 
synergicznych rozwiązań dla transformacji społecznej i walki z nierów-
nościami. Na terenie Andaluzji działają dwie z organizacji zrzeszonych. 

Działania: 

•  centra dzienne – działania prewencyjne oparte na edukacji społecz-
nej oraz całościowej dla nieletnich między 6 a 17 rokiem życia we 
współpracy z rodzinami; 

•  interwencje uzupełniające system edukacyjny – dla podtrzymania 
frekwencji szkolnej lub powrotu do systemu szkolnego; 

•  włączenie socjozawodowe – dla bezrobotnych (kursy, giełdy pracy); 
•  środki mieszkaniowe i emancypacyjne; 
•  całościowa pomoc dla młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej; 
•  interwencja rodzinna – projekty promujące pozytywne wzorce ro-

dzinne z punktu widzenia systemu i relacji; 
•  prowadzenie domów dla nieletnich potrzebujących opieki, w  któ-

rych znajdują zakwaterowanie i edukację do czasu powrotu do ro-
dziny; 

•  dzienne centra opieki socjoedukacyjnej.
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Arca Empleo

Jest to organizacja pozarządowa non profit, działająca od 1993 roku 
na arenie regionalnej, nakierowana na działania poprawiające jakość 
życia obywateli. Jej praca opiera się na współpracy i  pracy w  sieci 
z innymi ośrodkami, zwłaszcza z trzeciego sektora, przedsiębiorcami, 
organami publicznymi, ośrodkami finansowymi i ogólnie społeczeń-
stwem. 

Wśród aktualnie prowadzonych projektów znajdują się m.in.:

•  Andalucía Orienta – dla osób zarejestrowanych jako bezrobotni, 
przede wszystkim z największymi trudnościami z wejściem na rynek 
pracy. Projekt finansowany przez Andaluzyjski Urząd Pracy; 

•  ReIncorpora – dla więźniów
•  Autoempleo – informacje, doradztwo i wsparcie osób, które pragną 

rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Arca Empleo prowadzi usługi dla bezrobotnych oraz dla firm: doradz-
two zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, wsparcie biznesowe, 
a także wsparcie techniczne dla stowarzyszeń oraz promocję wolonta-
riatu. Prowadzi również kursy online na swojej platformie internetowej 
Campus Arca.

RAIS Hogarsí

Jest to niezależna fundacja non profit, działająca od 1998 roku na tere-
nie całej Hiszpanii, która nie tylko walczy z bezdomnością, ale i pracuje 
na rzecz zmiany stosunku społeczeństwa do tego problemu, a także 
podejmuje wysiłki wpływu na politykę publiczną w tym temacie. Wie-
rząc w  niezbędną współpracę instytucji publicznych i  trzeciego sek-
tora, jest liderem Observatorio Hatento wykrywającego przestępstwa 
z nienawiści do osób bezdomnych, a także Przestrzeni Współpracy na 
rzecz zastosowania metody Housing First w Hiszpanii.

RAIS wciela w życie programy:

•  Hábitat oparty na metodologii Housing First, skierowany do osób ży-
jących na ulicy w najgorszej sytuacji, a skoncentrowany na zlikwido-
waniu bezdomności; 
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•  Housing Led oferuje czasowe mieszkania współdzielone dla osób 
z podstawowym dochodem zagrożonych wykluczeniem; 

•  Program znajdowania mieszkań dla osób chorych lub rekonwale-
scentów, w  których mogą przejść proces zdrowienia w  godnych 
i zdrowych warunkach; 

•  promocja zatrudnienia oraz tworzenie kooperatyw lub spółdzielni 
socjalnych.

Cáritas España

Powołany w 1947 roku przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii, reali-
zujący akcje charytatywne i socjalne Kościoła Katolickiego, stanowiący 
część międzynarodowej organizacji Caritas Internationalis.

Organizacja działa w 3 obszarach: 

•  udzielanie schronienia i  asystowanie osobom zgłaszającym się do 
poszczególnych parafii; 

•  pomoc narażonym na wykluczenie (dzieciom, młodzieży, starszym 
i migrantom); 

•  pomoc osobom wykluczonym społecznie: więźniom i byłym więź-
niom (szkolenia zawodowe i włączenie zawodowe); 

•  pomoc chorym na AIDS/nosicielom HIV, osobom niepełnospraw-
nym.

W Andaluzji Cáritas ma 10 oddziałów przy diecezjach, te z kolei dzielą 
się na oddziały parafialne. Każdy z oddziałów prowadzi własne progra-
my zgodnie z ogólną linią organizacji, a także ośrodki dzienne i nocne, 
w tym dla osób bezdomnych. 

Mariusz Wrzecionkowski

Niepełnosprawni, ale niebędący wykluczonymi 

Unia Europejska jak dotychczas nie wypracowała dla swoich człon-
ków jednolitej, uniwersalnej definicji niepełnosprawności. Jest ona 
różna w krajach członkowskich. 
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Każde państwo unijne posiada własną klasyfikację. Powoduje to, że 
można posiadać status osoby niepełnosprawnej w jednym kraju, na-
tomiast w innych państwach nie jest on uznawany. 

Definicje określające niepełnosprawność zależą od celów, jakim ona 
ma służyć: zatrudnieniowych, rehabilitacyjnych, rentowych, edukacyj-
nych.

Jedynym dokumentem międzynarodowym, definiującym osobę nie-
pełnosprawną, jest Konwencja Osób Niepełnosprawnych, uchwalo-
na 13 grudnia 2006 roku przez ONZ. W artykule 1 stwierdza się, że do 
osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z  długotrwałą obniżoną 
sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która 
w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektyw-
ne uczestnictwo w życiu społecznym. 

W Hiszpanii ocenia się zdolność do pracy osoby i ustala stopień jej ob-
niżenia. Przyjmuje się, że za niepełnosprawną, w kontekście zatrudnie-
nia, uznaje się osobę, której zdolność do pracy została obniżona przy-
najmniej o 33%. Należy wziąć pod uwagę, że niepełnosprawność nie 
jest już rozumiana tylko jako skutek przebytej choroby czy urazu. Jest 
ona przede wszystkim rezultatem barier, jakie napotyka w społeczeń-
stwie osoba niepełnosprawna.

Ocenia się, że obecnie w  Hiszpanii jest około 8,5 % osób niepełno-
sprawnych w całej populacji. Artykuł 49 Konstytucji z 1978 roku mówi 
o  prawach osób niepełnosprawnych do pełnej społecznej integracji 
i zobowiązuje władze publiczne do działań umożliwiających taką in-
tegrację.

Obecnie szacuje się, że w około 3,3 miliona hiszpańskich gospodarstw 
domowych mieszka co najmniej jedna osoba niepełnosprawna. Naj-
więcej jest takich, w których mieszkają dwie lub więcej osób niepeł-
nosprawnych. W  ponad w  608 000 gospodarstw domowych osoba 
niepełnosprawna mieszka sama.

Jakie wymagania są potrzebne, aby uzyskać 33% niepełnosprawności?

Pierwszym krokiem, który należy podjąć w celu uzyskania 33% uznania 
niepełnosprawności, jest certyfikat, który administracyjnie potwierdza 
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niepełnosprawność. Ma to na celu zrekompensowanie nierówności 
społecznych poprzez zapewnienie dostępu do praw i świadczeń róż-
nego rodzaju.

Ocena niepełnosprawności jest regulowana dekretem królewskim 
1971/1999 z 23 grudnia w sprawie procedury uznawania, deklarowa-
nia i  kwalifikacji stopnia niepełnosprawności. Kompetencje do oce-
ny stopnia posiadają tak zwane zespoły oceniające i doradcze (EVO), 
w  skład których wchodzi co najmniej lekarz, psycholog i  pracownik 
opieki społecznej.

Zespoły mogą być zależne od Wspólnot Autonomicznych (Departa-
mentów Spraw Społecznych) i  Instytutu Migracji i  Usług Socjalnych 
(IMSERSO), chociaż pełnią swoją funkcję tylko w Ceucie i Melilli oraz 
wobec rezydentów za granicą.

Przedmiot oceny stopnia niepełnosprawności odpowiada ujednolico-
nym kryteriom technicznym, ustalonym za pomocą środków cytowa-
nych w dekrecie królewskim, stając się zarówno niepełnosprawnością 
przedstawianą przez daną osobę, jak i uzupełniającymi się czynnikami 
społecznymi, związanymi z  jej środowiskiem rodzinnym i  zatrudnie-
niem, sytuacją edukacyjną oraz kulturową, które utrudniają integrację 
społeczną.

Zgodnie z art. 9 dekretu królewskiego ocena sytuacji związanych z nie-
pełnosprawnością i kwalifikacja ich stopnia zostanie przeprowadzona 
po zbadaniu przez właściwe organy. Następnie zespoły decydują o za-
kresie niepełnosprawności, przyznając wynik, który określa pomoc. 
W  przypadku zakwestionowania oceny dokonanej przez organ, sąd 
może również podjąć decyzję w tej sprawie.

Orzeczenie zostaje zapisane w dokumencie, którego nazwa będzie za-
leżeć od organu, który ją wydał. Oznacza to, że jeśli zostanie wydane 
przez Wspólnotę Autonomiczną lub IMSERSO, będzie to orzeczenie 
o niepełnosprawności, jeżeli sędzia zdecyduje: będzie to wyrok.

Niepełnosprawność wyraża się w  procentach, podczas gdy uzupeł-
niające się czynniki społeczne znajdują odzwierciedlenie w systemie 
punktacji. 
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Dokładny stopień uzyskuje się z  sumy wyników przy zastosowaniu 
skali komplementarnych sektorów społecznych. W kontekście zatrud-
nienia niepełnosprawność stwierdzana jest wtedy, kiedy u danej oso-
by występuje obniżenie zdolności do pracy co najmniej o 33%. Jeśli 
zdolność ta jest niższa o minimum 65%, orzeka się całkowitą niezdol-
ność do pracy.

Artykuł 1.2 ustawy 51/2003 o  równych szansach, niedyskryminacji 
i powszechnej dostępności osób niepełnosprawnych określa, że akre-
dytacja ważna jest na całym terytorium kraju. 

Jakie prawa uzyskuje otrzymujący certyfikat orzeczenia?

Korzyści oferowane przez orzeczenie o niepełnosprawności nie są za-
warte w  jednym standardzie, ale znajdują się w  różnych przepisach. 
Niektóre z tych korzyści to:
 - VAT: zgodnie z obecnie obowiązującym prawem nabywający pojazd 

do transportu osób niepełnosprawnych uzyska obniżkę podatku 
VAT. 4% zamiast 21%. Pod warunkiem, że ta ograniczona mobilność 
jest orzeczona.

 - Zwolnienie z podatku od rejestracji pojazdu: zwolnienie z podatku 
rejestracyjnego dotyczy wyłącznie osoby niepełnosprawnej. Musi 
spełniać dwa wymogi: że upłynęły cztery lata od rejestracji inne-
go pojazdu w analogicznych warunkach (nie będzie to wymagane 
w przypadku całkowitej utraty) i że nie będą one podlegały kolejne-
mu przekazaniu, w drodze sprzedaży innej osobie, w okresie czte-
rech lat po rejestracji.

 - Zwolnienie z  podatku od pojazdów: Królewski dekret ustawodaw-
czy 2/2004 z  5 marca zatwierdza tekst jednolity lokalnego prawa 
regulacyjnego dotyczącego nieruchomości, który stanowi, że osoby 
niepełnosprawne są zwolnione z podatku od pojazdów. Dotyczy to 
samochodów prowadzonych przez takie osoby, jak te przeznaczone 
do transportu. 

 - Podatek dochodowy od osób fizycznych: art. 58 królewskiego de-
kretu ustawodawczego 3/2004 z 5 marca przewiduje szereg obniżek 
opartych na ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 - Gospodarka mieszkaniowa: pomoc ustanawia się zarówno w prze-
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pisach państwowych, jak i regionalnych na zakup domu, wynajem, 
rehabilitację, dostępność i dostęp do chronionego mieszkania. W ra-
mach tej polityki likwiduje się bariery architektoniczne.

 - Edukacja: osoba niepełnosprawna z  orzeczeniem powyżej 33% 
może poprosić o pomoc finansową na zakup podręczników, a także 
pomoc w transporcie lub opłatach za wyżywienie. Oferuje się także 
specjalne stypendia edukacyjne i gwarancję dostępu do uniwersy-
tetu.

 - Zatrudnienie: W 1982 roku na mocy ustawy wprowadzono system 
kwotowy, który zobowiązuje wszystkie instytucje publiczne zatrud-
niające powyżej 50 osób do zatrudnienia co najmniej 3% pracow-
ników niepełnosprawnych, a  firmy prywatne – 2% osób niepełno-
sprawnych. W praktyce przepis ten często jest łamany. Ocenia się, że 
stosuje się do niego około 25% firm prywatnych i instytucji publicz-
nych, pomimo nakładanej grzywny. W celu poprawienia sytuacji za-
trudnienia osób niepełnosprawnych, w ustawie z 1982 roku, przewi-
dziano różne formy dofinansowania pracodawców zatrudniających 
osoby niepełnosprawne, jak i  dla samych niepełnosprawnych, po-
dejmujących działalność gospodarczą.

 - Wypoczynek i kultura: występują różne zniżki na wypoczynek i kul-
turę, a nawet darmowe bilety zarówno w instytucjach publicznych, 
jak i prywatnych firmach.

 - Sprzęt medyczny: osoby niepełnosprawne mogą oczekiwać pełnej 
lub częściowej zapłaty za potrzebny im sprzęt medyczny, taki jak 
protezy lub wózki inwalidzkie. Otrzymana pomoc będzie uzależnio-
na od stopnia niepełnosprawności poszkodowanego, jego docho-
dów i statusu rodziny. 

 - Emerytura: zgodnie z  przepisami, osoby niepełnosprawne mogą 
korzystać ze świadczeń z  tytułu wcześniejszej emerytury, chociaż 
zależą one od stopnia niepełnosprawności, który posiadają. Okres 
zatrudnienia musi wynosić minimum 15 lat.

W przypadku osób, które posiadają stopień niepełnosprawności rów-
ny lub większy niż 65%, stosuje się redukcję o kwartał za każdy rok, 
w którym podlegały ubezpieczeniu społecznemu. Jeśli oprócz posia-
dania takiego stopnia niepełnosprawności zostanie udowodnione, że 
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potrzebuje ona innej osoby do wykonania niezbędnych czynności ży-
ciowych, obniżka ta staje się półroczna na każdy rok pracy.

Jeżeli stopień niepełnosprawności wynosi od 45% do 64%, kwalifikuje 
się wcześniejsze przejście na emeryturę w wieku 56 lat.
 - Nieskładkowa renta inwalidzka: chcący uzyskać rentę inwalidzką 

muszą spełnić określone warunki. Najważniejszym jest brak wystar-
czających dochodów. W  zestawieniach rocznych dochód musi być 
mniejszy niż 5 488 euro rocznie. Następnym warunkiem jest posia-
danie stopnia niepełnosprawności wyższego niż 65% i przebywanie 
na terytorium Hiszpanii przez okres pięciu lat, z których 2 muszą na-
stępować kolejno i bezpośrednio przed datą złożenia wniosku.

Orzeczona całkowita trwała niepełnosprawność

Orzeczenie całkowitej i trwałej niepełnosprawności ustala się, gdy pra-
cownik nie może wykonywać swojego zawodu z powodu problemu 
z chorobą lub czasową niezdolnością do pracy z powodu wypadku.

Organem, który jest uprawniony do stwierdzenia lub odmowy trwa-
łego inwalidztwa, jest NationalSocial Security Institute (INSS). W przy-
padku Katalonii badanie lekarskie przeprowadza agencja SGAM. 
Orzeczenie to zapewnia szereg korzyści ekonomicznych związanych 
z posiadanym stopniem niepełnosprawności.

Wysokość renty z  tytułu tej niepełnosprawności oblicza się, stosując 
procent do odpowiedniej podstawy regulacyjnej, w  zależności od 
przyczyny niepełnosprawności. Stopień trwałego inwalidztwa wpły-
wa również na otrzymanie wysokości świadczenia. 

Obecnie istnieje podział na poniżej wymienione stopnie trwałego in-
walidztwa:
 - Trwała częściowa niepełnosprawność w wykonywaniu zawodu: wy-

stępuje u tych pracowników, którzy mogą nadal wykonywać swoją 
pracę, ale ze spadkiem wydajności podczas wykonywania podsta-
wowych zadań, przekraczającym 33%.

 - Całkowita trwała niezdolność do wykonywania zwykłego zawodu: 
niepełnosprawność ta jest orzekana osobom cierpiącym na chorobę 
lub posiadającym obrażenia, które uniemożliwiają im wykonywanie 
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podstawowych zadań w zawodzie.
 - Całkowite trwałe kalectwo zwalniające ze wszystkich prac: pracow-

nik nie może wykonywać żadnej pracy.
 - Wysoka niepełnosprawność: maksymalny stopień niepełnospraw-

ności na poziomie ograniczeń funkcjonalnych. Oprócz tego, osoba, 
której ten stopień jest przyznany, potrzebuje pomocy opiekuna do 
egzystencji.

Są to niektóre z przywilejów obowiązujących w całym kraju dla osób 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Istnieją jednak inne do-
tacje przyznane przez administrację autonomiczną lub lokalną.

Rehabilitacja zawodowa w Hiszpanii, czyli jak przejść 
z rynku chronionego na otwarty

W Hiszpanii duży nacisk kładziony jest na przechodzenie pracowni-
ków z niepełnosprawnością z rynku chronionego na otwarty. W związ-
ku z tym istnieje wiele instrumentów mających zachęcić pracodawców 
otwartego rynku pracy do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. 
Są to m.in. dotacje i zwolnienia podatkowe.

Najważniejszym aktem prawnym gwarantującym przestrzega-
nie szczególnych praw osób z  niepełnosprawnością jest uchwa-
lona w  2003  r. ustawa w  sprawie równych szans, niedyskryminacji 
i  powszechnego dostępu osób z  niepełnosprawnością. Przepisy te 
w 2007 r. zostały wzmocnione ustawą o sankcjach prawnych.

System kwotowy
W Hiszpanii od 2003 r. obowiązuje kwotowy system zatrudniania osób 
z niepełnosprawnością. Właściciele prywatnych firm, w których pracu-
je ponad 50 osób, zobowiązani są do zatrudniania 2% pracowników 
z  niepełnosprawnością. Dla instytucji publicznych wskaźnik ten jest 
wyższy i wynosi 5%.

Pracodawcy, którzy nie osiągają wyznaczonego wskaźnika, mogą sko-
rzystać z innych opcji, takich jak zatrudnienie podwykonawców samo-
zatrudnionych osób z niepełnosprawnością lub pracowników sektora 
chronionego. Z osiągania wskaźnika zwolnieni są pracodawcy, którzy 
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dotują organizacje i instytucje zatrudniające osoby z niepełnospraw-
nością lub prowadzące szkolenia zawodowe. W praktyce jedynie 25% 
przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych osiąga wymaga-
ny wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, mimo obowią-
zujących kar pieniężnych.

Rynek chroniony – forma przejściowa
Chroniony rynek pracy w Hiszpanii ukształtował się na mocy dwóch 
dekretów królewskich – z 1999 r. i 2007 r. W sektorze tym pracuje po-
nad 20% wszystkich osób z niepełnosprawnością czynnych zawodo-
wo. Z założenia zatrudnienie chronione jest formą przejściową, mają-
cą przygotować pracowników do funkcjonowania na otwartym rynku 
pracy. W tym celu funkcjonuje także zatrudnienie wspomagane, reali-
zowane przy pomocy osobistego asystenta zawodowego.

W Hiszpanii występuje kilka typów przedsiębiorstw oferujących chro-
nione miejsca pracy. Pierwszym z nich są specjalne centra zatrudnie-
nia, prowadzone przez podmioty publiczne, prywatne i  te z  sektora 
non profit. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Ministerstwo Pracy 
i Imigracji oraz władze regionalne.

Zakłady pracy chronionej zapewniają nie tylko pracę, ale także opiekę 
medyczną, rehabilitację, terapię, zajęcia kulturalne i  sportowe. Oso-
by z niepełnosprawnością stanowią ponad 70% całego personelu. By 
zakwalifikować się do pracy w centrach, muszą spełnić dwa warunki: 
posiadać stałą lub czasową niezdolność do pracy na rynku otwartym 
oraz przynajmniej trzydziestotrzyprocentowy stopień niepełnospraw-
ności.

Osiąganie komercyjnego sukcesu
Pracodawcy prowadzący specjalne centra zatrudnienia mogą liczyć na 
dotacje z rządu. Jeśli zatrudniają pracowników na czas nieokreślony, 
otrzymują wsparcie w  wysokości do 3900 euro za jedną podpisaną 
umowę na stałe oraz obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne 
(redukcja w wysokości do 100% składki pracodawcy). Ponadto refun-
dowane są koszty przystosowania stanowiska pracy (do 10 tys. euro), 
koszty kształcenia zawodowego pracownika oraz niektóre podatki 
(w zależnościod regionu).
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Dowodem na rynkowy sukces przedsiębiorstw rynku chronionego 
może być firma Grupo Fundosa, powołana przez Fundación ONCE 
– fundację zajmującą się osobami niewidomymi. W 1999 r. Ford Mo-
tor Company zaproponował tej firmie powołanie wspólnego zakła-
du z równymi udziałami po 50%. Fabryka istnieje od 2000 r., pracuje 
w niej 70% pracowników z niepełnosprawnością.

Praca i szkolenia w przedsiębiorstwach społecznych
Chronione miejsca pracy oferowane są również przez przedsiębior-
stwa społeczne. Celem ich funkcjonowania jest integracja społeczna, 
a  oferta tych podmiotów skierowana jest do wszystkich osób mają-
cych trudności z funkcjonowaniem na otwartym rynku pracy. Przed-
siębiorstwa zapewniają swoim pracownikom nie tylko zatrudnienie, 
ale także szkolenia zawodowe. Podmioty te korzystają z  obniżenia 
składki ubezpieczeniowej w wysokości do 100% kosztów pracodaw-
cy, podobnie jak w specjalnych centrach za-trudnienia. Ponadto mogą 
podpisywać umowy z publicznym biurem zatrudnienia i tworzyć pla-
ny współpracy z władzami i instytucjami publicznymi w celu integracji 
osób zagrożonych wykluczeniem.

Dotacje dla pracodawców
W Hiszpanii istnieją różnorodne instrumenty wzmacniające zatrudnie-
nie osób z  niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Wszyscy 
przedsiębiorcy, którzy zatrudniają takie osoby na podstawie umowy 
na czas nieokreślony, mogą skorzystać z dotacji w wysokości 900 euro 
na dostosowanie pomieszczeń, dofinansowania do pensji pracownika 
(do 3907 euro na osobę), ulgi w podatku od towarów i usług (maksy-
malna kwota odliczenia wynosi 6000 euro) oraz obniżenie składki na 
ubezpieczenie społeczne. Jeśli pracodawca zatrudnia osobę z niepeł-
nosprawnością na podstawie umowy o pracę tymczasową, może sko-
rzystać z obniżenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. 
W firmach, gdzie podpisywane są umowy o pracę na czas określony 
wynoszący co najmniej rok, pracodawca może otrzymać zwrot kosz-
tów przystosowania do stanowiska pracy.

Częściowy zwrot składki na ubezpieczenie społeczne oraz całkowity 
zwrot kosztów szkolenia pracowników i adaptacji pomieszczeń przy-
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sługuje pracodawcom, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawno-
ścią na stażu przez okres co najmniej roku.

Duże firmy inicjują także własne działania mające wspierać zatrudnie-
nie osób z niepełnosprawnościami, przeznaczając na ten cel część zy-
sków lub dochodów pracowników.

Przejście z rynku chronionego na otwarty
Ciekawym programem jest „Enclavework”, którego celem jest ułatwie-
nie przechodzenia z  rynku chronionego na otwarty. W  ramach tego 
programu pracodawcy otwartego rynku zatrudniają pracowników 
sektora chronionego jako podwykonawców i w ten sposób osiągają 
ustawowy wskaźnik zatrudnienia. Dodatkową motywacją do stosowa-
nia takiego rozwiązania przez firmy jest dotacja na pracownika (7814 
euro rocznie) oraz dofinansowanie kosztów przystosowania obiektów.

Samozatrudnienie osób z niepełnosprawnością
Każda osoba z  niepełnosprawnością, która chce założyć działalność 
gospodarczą, może skorzystać ze szkoleń i doradztwa. Ponadto ofe-
rowane są dotacje (m.in. na cele inwestycyjne) oraz zwolnienia od po-
datków lokalnych. Firmy prowadzone przez osoby z  niepełnospraw-
nością mają pierwszeństwo w  zakresie otrzymywania kontraktów 
publicznych w urzędach, które nie osiągają wymaganego wskaźnika 
zatrudnienia.

Marlena Galus

Problem migrantów w Maladze. Metody działania 
organizacji pozarządowych i rządu andaluzyjskiego

Wraz z kryzysem ekonomicznym w Hiszpanii, który nastąpił po 2008 
roku oraz w związku z zamknięciem granic Gibraltaru, który jest eu-
ropejskim lądem położonym najbliżej Afrykańskiego kontynentu oraz 
po zmianach we włoskim rządzie i przejęciu władzy przez partię an-
tymigracyjną, która po kolei zamykała włoskie porty dla uchodźców, 
temat imigrantów stał się głównym problemem Andaluzji. Jak podaje 
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Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (OIM) działająca w Hiszpa-
nii, w pierwszym półroczu 2018 r. na teren Hiszpanii dostało się przez 
Morze Śródziemne ponad 18 tys. migrantów z Afryki. Przypływali oni 
z wybrzeży Maroka i Algierii. Misją Międzynarodowej Organizacji do 
Spraw Migracji (IOM) jest promowanie uporządkowanej migracji z po-
szanowaniem praw człowieka. IOM wspiera kraje w  sprostaniu wy-
zwaniom operacyjnym i  społeczno-gospodarczym, związanym z mi-
gracjami, pomaga migrantom i  chroni ich prawa. Na mocy swojego 
mandatu, IOM działa na rzecz zarządzania migracjami w sposób upo-
rządkowany i  humanitarny, promuje współpracę międzynarodową 
w dziedzinie migracji oraz stara się znajdować praktyczne rozwiązania 
dla wyzwań migracyjnych. Udziela również pomocy migrantom w po-
trzebie, w tym także uchodźcom i osobom przesiedlonym1. 

Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między mi-
gracją a  rozwojem ekonomicznym, społecznym i  kulturowym.  Jak 
szacuje OIM, w roku 2018 do Hiszpanii drogą wodną przybyło ok 35 
% wszystkich nielegalnych migrantów, próbujących dostać się na te-
rytorium państw UE przez Morze Śródziemne. Rok wcześniej odsetek 
ten wynosił zaledwie 11%. W czerwcu 2018r., krótko po objęciu władzy 
przez rząd Pedro Sancheza, szef MSW Fernando Grande-Marlaska po-
informował, że solidarność wobec uchodźców będzie jednym z prio-
rytetów socjalistycznego gabinetu w  Madrycie. Każdego dnia setki 
migrantów przybywają do Europy i zatrzymują się przy portach połu-
dniowych miast Andaluzji, głównie u wybrzeży miast Malagi, Almerii, 
Kadyksu, Jerez, Tarify i Algercirgas. 

Wraz z otwartą postawą rządu hiszpańskiego w sprawie przyjmowania 
imigrantów, został stworzony system socjalny, który w bardzo dużym 
stopniu skupia się na pomocy imigrantom. Prawo socjalne w Hiszpanii 
nie jest ujednolicone, tzn. każdy region ma swoje własne ustanowio-
ne prawo, które może się różnić również w każdym większym mieście 
danego regionu. Rząd Centralny Hiszpanii rozdziela budżet kolejno na 
dane regiony Hiszpanii, te z kolei dysponują nim w zależności od pro-
blemów, jakie w największym stopniu dotykają miasta danego regio-
nu. Malaga największe kwoty otrzymane od Rządu Andaluzji przezna-

1 https://poland.iom.int/
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cza na pomoc dla imigrantów, których tak duży napływ w ostatnich 
latach stał się głównym problemem socjalnym tego miasta. 

Malaga, oprócz kwot pochodzących z  Rządu Centralnego, uzyskuje 
również wsparcie z  budżetu Andaluzji, ale także z  Unii Europejskiej 
i środków własnych. Dzięki temu wsparciu, w Maladze powstało wiele 
organizacji pozarządowych, ośrodków dla imigrantów oraz placówek 
zatrudniających tysiące pracowników, pośredników i  wolontariuszy, 
którzy bezpośrednio współpracują z napływającą falą imigrantów. 

Do głównych i największych organizacji można zaliczyć Provincial Red 
Cross Malaga, Andalucia Agoge czy Red Acoge.  Z treści zajęć w trak-
cie szkolenia mogliśmy wywnioskować, że w/w organizacje stanowią 
podstawową infrastrukturę pomocy migrantom. 

Oddział Czerwonego Krzyża ds. imigrantów zapewnia im podstawo-
wą pomoc w miejscowościach takich jak Malaga Sewilla czy Kordoba. 
Pomoc dotyczy podstawowych potrzeb dotyczących zorganizowania 
ubrań, noclegu, wyżywienia czy zadbania o podstawą higienę osobi-
stą a także pomoc medyczną i prawną. Czerwony Krzyż działa przede 
wszystkim w  sytuacjach, które wymagają natychmiastowej pomocy 
a także wraz z organami państwowymi, opracowuje program ratow-
niczy i system pomocy humanitarnej dla imigrantów przybywających 
do brzegów Hiszpanii. 

Czerwony Krzyż propaguje również działania, mające na celu promo-
wanie integracji imigrantów w społeczeństwie. Otrzymują oni wspar-
cie w  postaci zajęć językowych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych, 
nauki społecznych umiejętności czy przygotowania imigrantów do 
przyszłej pracy. 

Czerwony Krzyż zapewnia specjalistyczną pomoc dla imigrantów dot-
kniętych problemami psychologicznymi, które utrudniają im adapta-
cję i integrację społeczną. Ich celem jest również propagowanie wśród 
obywateli społecznej świadomości na temat potrzeby zapewnienia 
równych praw i  szans dla imigrantów. Zdaniem przewodniczącego 
Ośrodka Czerwonego Krzyża, Malaga nie jest zdolna do przyjmowania 
tak dużej liczby uchodźców a zmiany powinny rozpocząć się w krajach 
Afrykańskich. Działania Czerwonego Krzyża opierają się na zasadzie 



47

humanizmu, solidarności, a przede wszystkim na pomocy najbardziej 
potrzebującym. 

Organizacją, która w dużej mierze dba i walczy o prawa imigrantów 
jest Red Acoge jest to federacja składająca się z 20 organizacji, które 
powstały w 1991 roku w celu promowania praw imigrantów przeby-
wających w Hiszpanii. Federacja Red Acoge koncentruje się na współ-
pracy z  imigrantami, uchodźcami i  bezpaństwowcami, kładąc szcze-
gólny nacisk na społeczeństwo, które ich przyjmuje, oraz na podejściu 
do pracy na rzecz godnej, chronionej, bezpiecznej i regularnej migra-
cji. Red Acoge to suma kilku organizacji, które mają bazę społeczną na 
bardzo różnych obszarach terytorialnych. 

W Andaluzji organizacja działa w prowincji Jaen – Mundu Acoge oraz 
w prowincji Kordoba – Cordoba Acoge i Lucena Acoge. Działania or-
ganizacji opierają się na autonomii każdego z podmiotów tworzących 
federację. 

Do głównych celów działania zalicza się obronę praw imigrantów 
i uchodźców, wspieranie procesu integracji imigrantów i uchodźców 
w  społeczeństwie hiszpańskim, zwłaszcza nieletnich, kobiet i  mło-
dzieży, czyli grup najbardziej narażonych na wykluczenie, promowa-
nie równych szans uchodźców pod względem ich płci, czy ułatwianie 
dostępu do usług pomocy społecznej, usług prawnych, zdrowotnych, 
mieszkaniowych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. 

Główną wartością i wizją Federacji jest przede wszystkim popieranie 
praw migrantów i  uchodźców oraz dążenie do stworzenia bardziej 
sprawiedliwego i  mnogiego społeczeństwa. Każda organizacja na-
leżąca do Red Acoge ma wyspecjalizowane porady prawne i  usługi 
zarządzania zgodnie z przepisami imigracyjnymi. Po osobistej rozmo-
wie kwalifikacyjnej i wstępnej diagnozie oraz po wybraniu możliwych 
alternatywnych metod interwencji, organizacja bada działania, które 
należy przeprowadzić oraz który specjalistyczny program może zostać 
wdrożony. Departament Prawny Red Acoge na odpowiednim tery-
torium jest odpowiedzialny za sporządzenie planu interwencji i mo-
nitorowania go. Red Acoge prócz pomocy prawnej posiada również 
programy interwencji społecznej polegające przede wszystkim na po-
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kryciu podstawowych potrzeb, dostępie do mieszkań, na nauce języka 
czy działaniach mających na celu szkolenie i dostęp do zatrudnienia 
oraz opieki zdrowotnej, psychospołecznej i prawnej. 

Organizacja w swym działaniu skupia się również w dużej mierze na 
edukacji, która jest kluczem do sprzyjania integracji społecznej mi-
grantów i uchodźców. Jej celem jest szkolenie pracowników i wolon-
tariuszy w  celu poprawy jakości usług oraz oferowania wiedzy, do-
świadczeń i  narzędzi w  najlepszy możliwy sposób. Ponadto wdraża 
również niezbędne wsparcie edukacyjne dla dzieci migrantów. Jedną 
z pierwszych i głównych potrzeb imigrantów jest nauka języka, który 
daje możliwość utrzymania i poprawy zatrudnienia, dostępu do szko-
leń, znajomość praw i obowiązków oraz wszelkiego rodzaju relacje ze 
środowiskiem. Red Acoge prowadzi działania, które są nakierowane na 
poprawę jakości edukacji ludności migrującej we współpracy z ośrod-
kami edukacyjnymi na danym terytorium. 

Kolejną, bardzo ważną i prężnie działającą, organizacją, która pomaga 
przybyłym uchodźcom na terenie Malagi, jest AndaluziaAcoge. Tak jak 
Czerwony Krzyż, zatrudnia specjalistów i wolontariuszy bezpośrednio 
pracujących w  portach, do których dopływają łodzie z  uchodźcami 
na pokładzie. Osoby te zajmują się identyfikacją imigrantów, która na 
ogół trwa ok 72 godziny. Na mocy porozumienia Hiszpanii z Nigerią, 
które dotyczy systemu identyfikacji, pracownicy organizacji wysyłają 
do rządu Nigerii informacje, które udało im się zebrać o danej osobie. 
Jeśli imigrant nie przejdzie identyfikacji, trafia do zamkniętych ośrod-
ków o nazwie CIE lub CETI, w celu dalszej identyfikacji. 

Jeśli po tym czasie identyfikacja nadal nie będzie możliwa, osoby te 
zostają deportowane do kraju pochodzenia. Jeśli natomiast identyfi-
kacja przejdzie pomyślnie, osoby te trafiają pod opiekę specjalnych 
pośredników tzw. Social Mediation. Są to osoby, które najpierw w kon-
takcie z imigrantami rozpoznają ich potrzeby i w ramach tych potrzeb 
organizują im pierwszą pomoc – wyżywienie, ubranie, czy zapewnie-
nie higieny osobistej. Pośrednicy również kierują ich do urzędów oraz 
ośrodków, które są w stanie pomóc znaleźć mieszkanie czy pracę. 

Głównymi miejscami zatrudnienia, które mogą zaproponować pośred-
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nicy dla przybyłych imigrantów, są pola uprawne i plantacje. Rolnicy 
coraz chętniej zatrudniają imigrantów jako pracowników sezonowych, 
tzw. temporeras. W Hiszpanii na plantacjach warzyw i owoców, przy 
zbiorze papryki, dyni i  ogórków, pracują imigranci głównie z  Afryki. 
Często jest to tania siła robocza, pracownicy, którzy są w stanie praco-
wać za kwoty wystarczające tylko na jedzenie. Pracownicy sezonowi 
często zatrudnieni są nielegalnie, bez dokumentów i umów o pracę, 
co uniemożliwia im zmianę swojej sytuacji, wynajem mieszkania czy 
znalezienie innej, lepiej płatnej pracy. Niestety, ze względu na spadek 
zysków z upraw, rolnicy nie są w stanie zapewnić pracownikom sezo-
nowym lepszych warunków. 

W  Andaluzji pracownicy sezonowi często zatrudniani są do zbiorów 
truskawek i  oliwek. Są to szczególnie kobiety pochodzenia afrykań-
skiego, które wraz z dziećmi mieszkają w złych warunkach lokalowych 
(najczęściej w  namiotach lub barakach), bez możliwości zadbania 
o  higienę osobistą i  bezpośredniego dostępu do wody pitnej, która 
na plantacje jest dowożona. Rolnicy z chęcią zatrudniają do tego typu 
pracy kobiety, ponieważ pracują solidnie i dokładnie. Niestety, nie są 
one dobrze traktowane przez mieszkańców. Mimo złych warunków 
pracy oraz niedostatecznych warunków lokalowych, imigranci z chę-
cią podejmują taką pracę, ponieważ daje im ona możliwość ucieczki od 
dawnej rzeczywistości i szansę życia na terenie Europy. Chęć przedo-
stania się nakontynent europejski jest tak silna, że wiąże się również 
ze wzrostem zarejestrowanych wśród uchodźców zgonów. Przewóz 
odbywa się bardzo często na łodziach zasilanych przez przestarzałe 
silniki, często też na prostych łodziach rybackich, które nie są przysto-
sowane do tego typu podroży. Zwykle przewozem ludności zajmują 
się osoby, które nie mają podstawowej wiedzy o morzu i żegludze. 

Według oficjalnych danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, 
w  samym 2018 roku na szlaku zachodniośródziemnomorskim zmar-
ło  678 osób, z  czego rekordowym miesiącem był listopad, kiedy za-
rejestrowano 113 zgonów.  Dla porównania – na tym samym szlaku 
w 2017 roku odnotowano 208 takich przypadków. Warto wspomnieć, 
że te dane nie uwzględniają osób do tej pory nieodnalezionych2.

2 https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?migrant_ro-
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Polityka otwartych drzwi dotychczas była powszechnie akceptowa-
na wśród społeczeństwa hiszpańskiego, jednak silny wzrost migracji 
i brak funduszy na integrację oraz pomoc imigrantom doprowadza do 
zwiększenia się krytyki wobec tak prowadzonej polityki migracyjnej 
i  wzrostu niezadowolenia ze strony obywateli. Z  danych statystycz-
nych, można wywnioskować, że poparcie dla pro imigracyjnych rzą-
dów jest w granicach 50%. Druga połowa mieszkańców uważa, że ros-
nąca fala imigrantów ma ogromny wpływ na poszerzanie się skutków 
kryzysu gospodarczego, z którym Hiszpania zmaga się od dłuższego 
czasu.

Anna Oliver

Bezrobocie wśród młodych Hiszpanów: przyczyny 
i rozwiązania.

Bezrobocie wśród młodych ludzi w Hiszpanii to trwałe zjawisko, które 
pogłębiło się w trakcie kryzysu, osiągając takie rozmiary, że podjęcie 
kroków w celu jego zmniejszenia nie może być dłużej odkładane. Ist-
nieją wady w  systemie edukacyjnym oraz na rynku pracy, które tłu-
maczą stosunkowo wysokie bezrobocie wśród młodych Hiszpanów. 
Wśród tych pierwszych wyróżniają się: wczesne porzucanie nauki 
i niedopasowanie podaży i popytu pracy według poziomu edukacji, 
które utrudniają wdrożenie do zatrudnienia wśród młodych i  w ne-
gatywny sposób odbijają się na ich karierze zawodowej. Wśród tych 
drugich przodują: wysoka segmentacja i niska efektywność aktywnej 
polityki zatrudnieniowej. Aby złagodzić problem, należy działać za-
równo w sferze edukacyjnej, jak i zawodowej poprzez podjęcie reform 
politycznych i socjalnych.

Bezrobocie wśród młodych osób stanowi jedną z głównych dysfunkcji 
rynku pracy w Hiszpanii, z bezpośrednimi konsekwencjami dla aktu-
alnej i  przyszłej sytuacji ekonomicznej bezrobotnych młodych ludzi 
oraz ich otoczenia, a także pośrednimi dla całej gospodarki. Chociaż 
to aktualny kryzys uwydatnił problem, to w rzeczywistości istniał on 

ute%5B%5D=1378
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od dekad. I tak: odsetek bezrobocia wśród osób poniżej 25 lat w ciągu 
ostatnich czterech dekad osiągnął dwa razy większą wartość niż odse-
tek wśród osób powyżej 25 roku życia. W 2010 wskaźnik bezrobocia 
wśród młodych ludzi osiągnął 41,6%, 2,3 razy więcej niż wśród osób 
powyżej 25 r.ż. Poza tym, bezrobocie wśród młodych jest wysokie nie 
tylko w perspektywie historycznej, ale również porównywalnej. W cią-
gu ostatnich 20 lat, wskaźnik bezrobocia wśród osób poniżej 25  r.ż. 
w Hiszpanii wyniósł 1,5 razy więcej niż w Unii Europejskiej i 3,1 razy 
więcej niż w Niemczech.

Warunki zatrudnienia populacji ogólnie i  młodych w  szczególności, 
zależą od wydajności systemu edukacyjnego. W  kontekście nadwy-
żek podaży pracy i rosnących wymagań co do wykształcenia ze strony 
pracodawców, prawdopodobieństwo, iż młody człowiek otrzyma stałą 
i odpowiednio wynagradzaną pracę zależy, między innymi, od ilości 
i jakości wykształcenia. Jednak relacja między systemem edukacyjnym 
a rynkiem pracy jest dwukierunkowa. Na przykład, kiedy prawdopo-
dobieństwo zdobycia pracy spada lub kiedy stanowiska pracy, które 
może wybrać uczeń chcący być aktywny, nie odpowiadają jego aspi-
racjom, koszt alternatywny kontynuacji nauki spada, co zmierza do 
zmniejszenia procenta młodych wchodzących na rynek pracy, wyty-
czając wzrost wskaźnika bezrobocia. Z tego powodu, przyczyn bezro-
bocia wśród młodych w Hiszpanii należy szukać zarówno w systemie 
edukacyjnym, jak i na rynku pracy.

Wśród powodów pierwszego obszaru wyróżnia się znaczenie wcze-
snego porzucania nauki i  polaryzacja edukacji. Wśród tych drugich 
przoduje segmentacja rynku pracy i niewydolność aktywnej polityki 
pracy. Zniechęcenie młodych wywarło wpływ na pogorszenie uczest-
nictwa zawodowego, większe niż zarejestrowane w całej UE, a to rzu-
tuje na wzrost bezrobocia.

Powiązania między bezrobociem młodych a defektami 
systemu edukacyjnego w perspektywie porównawczej

Podejmowanie decyzji edukacyjnych i ewolucja rynku pracy to sprzę-
żenie zwrotne. Sukces przejścia z  systemu edukacyjnego na rynek 
pracy jest uwarunkowany otrzymanym wykształceniem, ale również 
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sytuacją i  perspektywami zatrudnienia oraz przewidywaną jakością 
dopasowania zawodowego pracownik – miejsce pracy, które to z kolei 
mogą wpływać na decyzję o przedłużeniu (bądź nie) nauki. 

Dlatego istnienie dysfunkcji, które utrudniają skuteczne przejście ze 
środowiska edukacyjnego w zawodowe, przełoży się na wzrost bezro-
bocia młodych. Będzie on tym większy, im mniejsze będzie zniechęce-
nie do uczestnictwa zawodowego, które bezrobocie wywołuje (efekt 
zniechęcenia). 

Poniżej dokonana jest analiza niektórych z wyznaczników bezrobocia 
młodych osób:

Wczesna rezygnacja z nauki.
Hiszpania wyróżnia się wysokim wskaźnikiem wczesnej rezygnacji 
z nauki, rozumianej jako procent populacji między 18 a 24 r.ż., która 
nie ukończyła szkoły ponadgimnazjalnej (albo drugiego cyklu gimna-
zjum) i nie kontynuuje nigdzie nauki.

Wskaźnik bezrobocia wśród młodych z  najniższym wykształceniem 
w ostatniej dekadzie wzrósł o prawie 30 punktów procentowych po-
między 2007 a 2010, aż do osiągnięcia 49,6%, 15,3 punktów procen-
towych więcej niż wśród tych, którzy uzyskali wykształcenie ponad-
gimnazjalne i  20,7 punktów procentowych więcej niż wśród osób 
z tytułem uniwersyteckim.

Młodzi Hiszpanie, zwłaszcza najgorzej wykształceni, nadal mają więk-
sze problemy z  rozpoczęciem życia zawodowego niż ich europejscy 
rówieśnicy. Mimo to, można zaobserwować, że w  czasie aktualnego 
kryzysu edukacja odgrywa ważną rolę jako determinant ryzyka bez-
robocia wśród młodych: wzrost różnicowy wskaźnika bezrobocia 
młodych w UE jest wyraźnie większy wśród najgorzej wykształconych 
(22,9 punktów procentowych między 2007 a 2010) niż wśród posiada-
czy tytułu uniwersyteckiego.

Polaryzacja i niedopasowanie edukacyjne.
Brak poprawy w kwestii wczesnej rezygnacji z nauki w Hiszpanii nie 
jest niekompatybilna z poprawą poziomu edukacyjnego w ostatnich 
trzech dekadach. Jednakże, poprawa wykształcenia skręciła w stronę 
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wykształcenia uniwersyteckiego, co spowodowało niedopasowanie 
popytu i podaży pracy z uwagi na poziom edukacyjny, co warunkuje 
rozwój bezrobocia wśród młodych.

Dane z Hiszpanii pozwalają na wysnucie trzech wniosków. Po pierw-
sze, zauważa się poprawę międzypokoleniową poziomu edukacyjne-
go społeczeństwa hiszpańskiego, zgodną z wynikami zarejestrowany-
mi w całej UE. Liczba społeczeństwa z wykształceniem gimnazjalnym 
lub niższym wśród osób między 20 a 24 r.ż. jest 1,8 razy niższa niż za-
obserwowano u osób między 55 a 64 r.ż. i to zarówno w Hiszpanii, jak 
i UE.

Po drugie, wzrost kapitału ludzkiego w Hiszpanii był niewystarczający, 
aby osiągnął podobny poziom, jak kraje z naszego otoczenia, zwłasz-
cza wśród społeczeństwa z wykształceniem ponadgimnazjalnym. Mło-
dzi Hiszpanie wciąż przewodzą w Europie wśród najsłabiej wykształco-
nych (38,8% społeczeństwa hiszpańskiego między 20 a 24 r.ż. posiada 
jedynie wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, w  porównaniu 
do 23,4% w UE), a zamykają stawki pod względem istotności wykształ-
cenia ponadgimnazjalnego (40,1% osób poniżej 25 r.ż. wobec 61,1% 
w UE), zwłaszcza w wykształceniu zawodowym (FP).

Nie jest to problem chwilowy, a obecny w ciągu ostatnich dwóch de-
kad. Procent osób z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zawo-
dach wymagających niższych kwalifikacji, wyniósł ponad 30 od po-
czątków lat 90, czyli najwyżej w UE i 10 punktów procentowych więcej 
niż średnio w UE.

Nadmierna podaż osób z  tytułem uniwersyteckim i  nadmierne wy-
sokie wypadkowe wykształcenie nie tylko przyczyniają się do wyja-
śnienia wysokości wskaźnika bezrobocia wśród młodych z  tytułem 
uniwersyteckim, ale również wśród słabiej wykształconych. Po pierw-
sze, dlatego że postęp technologiczny zwiększył względny popyt na 
pracowników wykwalifikowanych, a zmniejszył na niewykwalifikowa-
nych. Po drugie, ponieważ pracownicy wykwalifikowani rugują nie-
wykwalifikowanych z tych zawodów, które tradycyjnie wykonywali ci 
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drudzy, albo z uwagi na nadmierną podaż pracy, albo z uwagi na pod-
wyższenie standardów zatrudnienia ze strony przedsiębiorstw.

Rynek pracy dla młodych

Segmentacja rynku pracy.
Problemy z  wdrożeniem zawodowym i  zatrudnieniem młodych nie 
zależą jedynie od wykształcenia otrzymanego w trakcie etapu eduka-
cyjnego, ale również od zasad rynku pracy. Wśród nich zatrudnienie 
tymczasowe odgrywa ważną rolę. Z normatywnego punku widzenia, 
przedsiębiorstwa preferują zatrudnienie tymczasowe młodych bez 
doświadczenia zawodowego, kiedy występuje wysoka trudność oce-
ny ich produktywności. Praca tymczasowa może stanowić pułapkę dla 
niektórych grup młodych, którzy wpadają w błędne koło: tymczaso-
wość – bezrobocie – nikłe szanse na dokształcanie.

Niska efektywność aktywnej polityki pracy.
W celu zwiększenia uczestnictwa zawodowego i  zmniejszenia struk-
turowego bezrobocia, Dyrektywa 7 strategii „Europa 2020” sugeruje 
włączenie zasad flexicubity w  polityce pracy krajów członkowskich. 
Wśród nich wyróżnia się aktywna polityka zatrudnienia (PAE), która 
próbuje zmniejszać epizody bezrobocia i  ułatwia przejścia na nowe 
stanowiska pracy. O ile PAE stanowi fundamentalny instrument polep-
szenia zatrudnienia w całym społeczeństwie aktywnym, jej znaczenie 
dla młodych, zwłaszcza wśród tych, którzy porzucili edukację przed 
ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej, jest zasadnicza z uwagi na ich 
niskie kwalifikacje wyuczone, brak doświadczenia i niższy odsetek ob-
jęcia świadczeniami dla bezrobotnych. 

Z tego powodu, młodzi są jedną z najliczniej reprezentowanych grup 
w programach aktywizacji, zwłaszcza w krajach ze stosunkowo wyso-
kimi odsetkami bezrobocia wśród młodych ludzi.

Po pierwsze, wysiłki szkoleniowe koncentrują się na już zatrudnionych 
zamiast na bezrobotnych: mniej niż 7% z  3,8 milionów uczestników 
akcji szkoleniowych w 2010 było bezrobotnych. Podobnie w 2011 za-
ledwie 34,2% wydatków budżetowych na programy szkoleniowe dla 
zatrudnienia skierowanych jest do bezrobotnych.
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Po drugie, bezrobotni, biorący udział w akcjach szkoleniowych, mają 
tendencję do koncentrowania się na nisko wyspecjalizowanej pracy, 
w której konkretne przeszkolenie odgrywa małą rolę i odbywa się na 
niedostatecznej długości kursów.

Uczestnictwo zawodowe i efekt zniechęcenia.
Pogorszenie zatrudnienia młodych spowodowało ogólne zmniejsze-
nie skłonności do uczestnictwa w  rynku pracy wśród osób poniżej 
25  r.ż., co wyznaczyło wzrost wskaźnika bezrobocia wśród młodych. 
Hiszpania była krajem UE, który doświadczył największego wzrostu 
populacji aktywnej w ostatniej dekadzie, między 2000 a 2010 rokiem, 
wielkość fal imigracyjnych była tak duża, że liczba osób aktywnych 
między 25 a 64 r.ż. wzrosła o 5,6 milionów osób (36,5%), osiągając 20,9 
milionów. Z drugiej strony, aktywna populacja poniżej 25 r.ż. doświad-
czyła znaczącego spadku (-452 tys. osób od 2000  r., -18,1%), prawie 
sześć razy więcej niż w UE (-3,1%).

Wnioski i rekomendacje polityki ekonomicznej 

Bezrobocie wśród młodych Hiszpanów to uporczywy problem, któ-
ry pogłębił się w trakcie obecnego kryzysu, osiągając takie rozmiary 
(46,1%), że podjęcie kroków w celu jego zmniejszenia nie może być 
dłużej odkładane. Wybór polityki, która powinna zostać wdrożona, aby 
złagodzić problem, zależy od prawidłowej identyfikacji jego przyczyn.

Istnieją poważne wady w systemie edukacji oraz w rynku pracy, które 
tłumaczą stosunkowe duże znaczenie bezrobocia młodych Hiszpa-
nów. Wśród tych pierwszych wyróżniają się wczesne porzucanie na-
uki i  niedopasowanie podaży i  popytu pracy według poziomu edu-
kacyjnego, które utrudniają podjęcie zatrudnienia przez młodych i w 
negatywny sposób odbijają się na ich karierze zawodowej. Chociaż 
Hiszpania wyróżniała się z uwagi na wysoki odsetek porzucenia edu-
kacji w  ciągu ostatnich dwóch dekad, jej reperkusje zaczęły być wi-
doczne od początków aktualnego kryzysu. I tak, odsetek bezrobocia 
młodych najsłabiej wykształconych wzrósł o ponad 30 punktów pro-
centowych pomiędzy 2007 a 2011 aż do osiągnięcia 52,6%, 10,3 punk-
tów procentowych więcej niż wśród tych z  wykształceniem średnim 
i 19,5 punktów procentowych więcej niż tych z tytułem uniwersytec-
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kim. Zjawisko porzucania nauki sprawia, że młodzi Hiszpanie znajdu-
ją się na czele Europy w kwestii istotności najsłabiej wykształconych. 
Ten fakt, wraz z niezwykłym wzrostem ważności edukacji wyższej na 
szkodę wykształcenia średniego, zwłaszcza zawodowego, przełożył się 
na polaryzację populacji z uwagi na poziom edukacyjny, co powoduje 
niedostosowanie popytu i podaży pracy, podwyższone niepełne wy-
korzystanie siły roboczej oraz spadek dodatków za wykształcenie.

Wśród dysfunkcji rynku pracy, które zwiększają bezrobocie wśród mło-
dych Hiszpanów, wyróżnia się zwiększona segmentacja i  niska efek-
tywność aktywnej polityki pracy. W pierwszym przypadku, dane wska-
zują, że tymczasowość jest powszechnym zjawiskiem wśród młodych 
Hiszpanów, charakteryzującym się dużą uporczywością, i  która ska-
zuje ich na błędne koło niepewności, niewystarczających możliwości 
specjalistycznego wykształcenia i  bezrobocie. W  drugim przypadku, 
chociaż młodzi stanowią jedną z najliczniejszych grup wśród uczestni-
ków programów aktywizacji, ograniczone środki przeznaczone na PAE 
i błędne ukierunkowanie kryteriów wpływają na ich efektywność. 

Znając podstawowe wyznaczniki, warto zadać pytanie, jakie działania 
wpłynęłyby na zmniejszenie bezrobocia wśród młodych Hiszpanów. 
W środowisku szkolnym staje się nieodzowne zmniejszenie porzuca-
nia nauki. W tym celu należy działać na dwóch frontach. Na pierwszym, 
można by uniknąć porzuceń poprzez większą kontrolę i wsparcie dla 
uczniów obarczonych ryzykiem. Ustanowienie strategii wczesnego 
ostrzegania, wraz z  obowiązkowym uczestnictwem w  intensywnych 
zajęciach wsparcia, zindywidualizowanych w najwyższym możliwym 
stopniu, ułatwiłyby osiągnięcie celu. W tym wypadku środki zatwier-
dzone przez Radę Ministrów 29 lipca w związku z przesunięciem do 
15 r.ż. wieku wstąpienia do Programów Indywidualnej Kwalifikacji Za-
wodowej (PCPI), łatwiejszym dostępem i rozszerzeniem jego trwania 
do dwóch lat powinny motywować pewne grupy społeczne do pozo-
stania w systemie edukacyjnym. 

Równocześnie, konieczne jest motywowanie młodych do pozostania 
w systemie edukacyjnym poprzez politykę, która poprawi atrakcyjność 
nauki (zwłaszcza zgodnej z  preferencjami) zarówno wśród uczniów, 
jak i ich rodziców. Byłoby korzystne, aby obie strony poznały opłacal-
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ność edukacji (pod kątem zatrudnienia), dlatego niezbędne jest dzia-
łanie publicznych serwisów informacyjnych i  doradczych. Również 
pożądana jest zwiększona kontrola frekwencji szkolnej. Drugi front 
działań polegałby na ułatwieniu ponownego włączenia w system edu-
kacyjny osób, które przedwcześnie go opuściły. Wymaga to większej 
elastyczności programów edukacyjnych, dlatego mile widziana jest 
niedawna reforma systemu edukacji zawodowej. Ceni się zwłaszcza 
możliwość dostępu uczniów, którzy zdali obowiązkowe moduły PCPI 
do cykli edukacji zawodowej średniego stopnia, a do wyższego stop-
nia po zaliczeniu kursu pomostowego. Równie mile widziany jest roz-
wój programów szkoleniowych dla młodzieży powyżej 17  r.ż., która 
przedwcześnie opuściła system edukacyjny. 

Oprócz środków zmierzających do zwalczenia porzucania szkoły, nie-
zbędne jest polepszenie możliwości włączenia zawodowego młodych 
poprzez ułatwienie przejścia ze środowiska edukacyjnego na rynek 
pracy i  unikania sytuacji niepełnego wykorzystania siłyroboczej. Bez 
wątpienia, wcielenie podwójnego systemu edukacji zawodowej po-
zwoliłby na częściowe odzyskanie równowagi układu systemu eduka-
cyjnego i zwiększyłby zatrudnianie młodych z wykształceniem ponad-
gimnazjalnym. W tym celu konieczne byłoby większe zaangażowanie 
zarządzających przedsiębiorstwami w  projekt oferty szkoleniowej 
i ustalenie warunków pracy uczniów. Jeżeli chodzi o edukację uniwer-
sytecką, byłaby pożądana reforma liczby kierunków, ich zawartości 
oraz czasu trwania. Zwłaszcza możliwość uzyskania stopnia naukowe-
go po trzech latach edukacji interdyscyplinarnej, jak ma to miejsce na 
przykład we Francji, pozwoliłaby na zmniejszenie liczby młodych, któ-
rzy nie kończą studiów uniwersyteckich, kosztów edukacji i zjawiska 
niepełnego wykorzystania siły roboczej. 

W celu polepszenia polityki zatrudnienia osób z tytułem, powinna ist-
nieć większa współpraca z sektorem prywatnym. Konkretniej, byłoby 
wskazane odbywanie obowiązkowych praktyk w określonych dyscy-
plinach, które zapewniłyby uczniowi doświadczenie i specjalistyczne 
umiejętności. Podobnie jak w przypadku wykształcenia zawodowego, 
byłaby mile widziana większa współpraca w  tworzeniu programów 
nauczania i finansowania okresu przyuczania. 
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W środowisku zawodowym głównymi celami są: redukcja segmentacji 
oraz bardziej skuteczna aktywizacja młodych bezrobotnych. Najsku-
teczniejszym sposobem na uniknięcie przekształcania tymczasowości 
w  pułapkę niepewności kariery zawodowej, utrudniania akumulacji 
kapitału ludzkiego w  przedsiębiorstwach i  zmniejszania możliwości 
zatrudnienia jest ustanowienie jednolitej umowy na czas nieokreślony 
(na pełen etat lub na część etatu).

Katarzyna Trendewicz

Włączenie społeczne osób bezdomnych w Andaluzji – 
prawo, metody i techniki pracy

Po roku 2007 w Hiszpanii nastąpił poważny kryzys gospodarczo-fi-
nansowy, który wywarł negatywny wpływ na wskaźniki zatrudnienia 
i ubóstwo na kolejne lata. Choć w 2013 r. w Andaluzji rozpoczęło się 
powolne ożywienie gospodarcze, obecny model gospodarczy nie wy-
starczył, aby zlikwidować poziomy nierówności społecznej. W związ-
ku ze swoimi problemami gospodarczymi Hiszpania była zmuszona 
zwrócić się o pomoc finansową do Unii Europejskiej.

Program pomocy przeznaczony był na dokapitalizowanie instytucji fi-
nansowych (przede wszystkim banków) i w związku z tym reformy za-
lecone przez UE, jako warunek otrzymania pomocy, dotyczyły przede 
wszystkim właśnie sektora finansowego. 

Inne reformy gospodarcze, podjęte przez władze Hiszpanii, nie stano-
wiły już warunku uzyskania pomocy, ale wynikały z regulacji prawnych 
dotyczących wszystkich państw strefy euro i  UE oraz decyzji władz 
Hiszpanii. Oprócz reform, będących konsekwencją wywiązywania się 
ze zobowiązań związanych z otrzymaniem i realizacją programu po-
mocy i dotyczących sektora finansowego, Hiszpania od 2010 r. wpro-
wadziła także reformy w  bardzo wielu innych działach gospodarki 
i sferach życia społecznego. Były one następstwem postanowień pra-
wa UE i wiążących rekomendacji instytucji UE (przede wszystkim KE) 
oraz decyzji i działań władz Hiszpanii. Reformy te miały ogólnie trzy 
główne cele: 
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 - poprawę sytuacji budżetu centralnego Hiszpanii i  konsolidację fi-
skalną, 

 - poprawę konkurencyjności gospodarki Hiszpanii oraz stabilność fi-
nansową,

 - dokapitalizowanie banków i poprawę życia w sześciu sferach: wzrost 
gospodarczy, konkurencyjność- konkurencja i  regulacja (oddzia-
ływanie państwa na gospodarkę), rynek pracy, system finansowy, 
polityka fiskalna i administracja publiczna oraz zabezpieczenie spo-
łeczne. 

Grupą najbardziej dotkniętą kryzysem w Hiszpanii były osoby w wieku 
powyżej 45+ oraz osoby młode. Poza zmianami w systemie podatko-
wym, według danych rządu Hiszpanii (Balance of Government, 2015), 
w latach 2011–2015 przeprowadzono m.in. następujące reformy: 

• wprowadzono zamiany prawa mające na celu ograniczenie oszustw 
podatkowych i związanych z zatrudnieniem; 

• zwiększono przejrzystość i zreformowano relacje finansowe pomię-
dzy rządem centralnym a władzami regionalnymi; 

• zreformowano administrację publiczną (m.in. poprzez system płat-
ności w  sektorze publicznym, ograniczenie liczby instytucji pu-
blicznych – krajowych, regionalnych i  lokalnych, promocję e-admi-
nistracji, nowe ramy prawne funkcjonowania administracji) w  celu 
osiągnięcia oszczędności finansowych; 

• zmodyfikowano przepisy dotyczące opodatkowania (zmiany w po-
datkach od dochodów osobistych i  płaconych przez przedsiębior-
stwa); 

• zmieniono akty prawne dotyczące bankructwa osób fizycznych 
i przedsiębiorstw oraz dotyczące ochrony posiadających kredyty hi-
poteczne; 

• wprowadzono reformy mające na celu zwiększenie możliwości do-
stępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, osób 
samozatrudnionych oraz hiszpańskich startupów; 

• wprowadzono reformy dotyczące rynku pracy i zatrudnienia, mające 
zwiększyć ich elastyczność i mobilność pracowników oraz programy 
mające na celu promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową i zdo-
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bywanie kwalifikacji zawodowych, wsparcie dla osób poszukujących 
pracy, długotrwale bezrobotnych, wsparcie w poszukiwaniu zatrud-
nienia dla różnych grup społecznych, regulacje pozwalające walczyć 
z nielegalnym zatrudnieniem itp.; 

• wprowadzono regulacje stanowiące zachętę finansową (np. ulgi 
podatkowe i  w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne) 
dla pracodawców w  celu zwiększenia zatrudnienia; wprowadzono 
reformy mające na celu ułatwienie prowadzenie działalności gospo-
darczej; 

• zreformowano unormowania dotyczące świadczenia usług przez 
osoby wykonujące zawody regulowane (jak np. zawody prawnicze 
czy farmaceutyczne), polegające m.in. na zniesieniu ograniczeń do-
tyczących wynagrodzeń (z wyjątkiem notariuszy) oraz uelastycznie-
niu przepisów dotyczących reklamy tych usług; 

• w  ramach reform strukturalnych, mających na celu poprawę kon-
kurencyjności gospodarki Hiszpanii, wprowadzono reformy w  sek-
torach: energetycznym, ochrony środowiska, rynku nieruchomości, 
infrastruktury i transportu (m.in. inwestycje w rozbudowę infrastruk-
tury transportowej), telekomunikacji, rolnictwa, przemysłu, usług, 
turystyki, edukacji, podjęto kroki zwiększenia wsparcia dla nauki 
i działalności badawczo-rozwojowej; 

• wprowadzono reformy w zakresie handlu detalicznego (dotyczące 
m.in. godzin otwarcia, minimalnej liczby dni wolnych, zezwoleń na 
otwarcie sklepu); 

• zreformowano przepisy dotyczące procedury upadłości przedsię-
biorstw (skrócenie czasu trwania procedury, redukcja kosztów jej 
przeprowadzenia); 

• zreformowano system zabezpieczenia społecznego (opieka zdro-
wotna, renty i emerytury, walka z wykluczeniem społecznym); 

• zreformowano system finansowania partii politycznych oraz wzmoc-
niono kontrolę nad finansami partii politycznych; 

• zreformowano kodeks karny w celu ułatwienia walki z oszustwami 
i korupcją. 

Jak z powyższych wskazań wynika, kryzys gospodarczy i jego następ-
stwa stały się okolicznościami, które spowodowały wprowadzenie głę-
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bokich reform w bardzo wielu sferach życia gospodarczego i społecz-
nego. 

Od 2018r. w Hiszpanii dostrzec można progres.

Powstała rekordowa liczba miejsc pracy – blisko 470 tys. Zjawisku 
temu towarzyszył największy, od czasu rozpoczęcia kryzysu, spadek 
bezrobocia, które pod koniec czerwca 2018 wynosiło prawie 15,3%.

Ze statystyk rządowych wynikało, że najszybciej między kwietniem 
a czerwcem przybywało nowych miejsc pracy w turystycznych regio-
nach kraju: na Balearach, w  Andaluzji, w  Katalonii oraz w  stołecznej 
aglomeracji. W okresie tym wśród najbardziej poszukiwanych profesji 
byli hotelarze, kelnerzy i pracownicy infolinii. 

Eksperci INE odnotowali, że bezrobocie na poziomie 15,28% nie było 
notowane w  Hiszpanii od czasu nastania kryzysu gospodarczego 
w 2008 r. 

W związku z dużą sezonową ofertą spodziewali się dalszego spadku 
bezrobocia. Perspektywy ekonomiczne na 2019 r. były bardzo dobre 
wraz ze spodziewanym wzrostem gospodarczym na poziomie 2,4 
proc. W  takich warunkach utrzyma się wzrost liczby nowych miejsc 
pracy. Mimo to, wielu mieszkańców Andaluzji i nie tylko nie posiada 
dachu nad głową i godziwej pracy. 

Rząd Andaluzji na czele z prezydentem realizuje wiele programów na 
rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, jak również 
współpracuje z różnego rodzaju instytucjami na rzecz wspierania osób 
zagrożonych wykluczeniem, bezdomnych czy migrantów. 

Najważniejsze akty prawne ustanawia BOJA – dokument, który regu-
luje wszystkie założenia Autonomicznego Rządu Andaluzji (Junta de 
Andalucia).

Jednym z nich jest: Projekt włączenia społecznego osób znajdujących się 
w sytuacji wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, zatwierdzony przez Radę ds. Równości i Polityki Społecznej 
w celu zwalczania sytuacji kryzysowych. Polega on na opracowaniu re-
gionalnej strategii interwencji na obszarach defaworyzowanych w An-
daluzji. Parametry determinujące sytuację nierówności to zarówno te 
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związane z jakością życia ludzi, jak i te związane z samym terytorium 
(mieszkalnictwo, infrastruktura, bezpieczeństwo, przestrzenie publicz-
ne itd.).

Strategia ta, wraz z  wprowadzonym niedawno minimalnym docho-
dem z tytułu włączenia społecznego w Andaluzji, będzie ważnym na-
rzędziem poprawy warunków życia części obywateli Andaluzji w nad-
chodzących latach.

Te sytuacje sprzyjające zagrożeniu, ryzyku i  wykluczeniu społeczne-
mu mają większe konsekwencje przy koncentrowaniu się w obszarach 
geograficznych, a wynikają z faktu, że koncentracja i identyfikacja na 
danym obszarze lub dystrykcie dodaje czynnik terytorialny jako ele-
ment większego wykluczenia, dlatego niezbędna jest skoordynowana 
praca nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także w grupie.

Autonomiczny Rząd Andaluzji przekazuje pieniądze na realizację wielu 
programów społecznych na rzecz licznych organizacji wspierających 
m.in. walkę z bezdomnością. Niestety, pieniądze te nie są wystarcza-
jące, dlatego też prywatni darczyńcy ofiarują swoją pomoc w powyż-
szym zakresie. Jedną z  najważniejszych organizacji pomagających 
osobom wykluczonym lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w  tym osobom bezdomnym, migrantom jest Puerta Unica. Jest to 
pionierska inicjatywa w  Hiszpanii, mająca pracowników sieciowych 
i ulicznych, którzy śledzą ludzi spędzających noc w miejscach publicz-
nych, aby zaoferować im pomoc.

Malaga to miasto, którego klimat i  lokalizacja sprawiają, że przyby-
wają bezdomni ze wszystkich części Hiszpanii i  świata, toteż zdaje 
sobie sprawę z pilnej potrzeby pomocy w sytuacji, w  jakiej znajduje 
się ta wrażliwa grupa. Dlatego od 2010 r. istnieje Puerta Unica, unikal-
na organizacja pomocowa, złożona z 8 podmiotów i wspierana przez 
radę miasta Malaga, organizująca i  zarządzająca wszelkimi sieciami 
i zasobami dostępnymi w stolicy, tworząca Centrum Opieki Bezdom-
nych, pomagająca osobom w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki tej pio-
nierskiej i prekursorskiej inicjatywie w Hiszpanii, każdy kto chce, jest 
oceniany, a  następnie kierowany do odpowiednich instytucji, które 
najlepiej odpowiadają jego potrzebom, takich jak Miejskie Centrum 
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Recepcji, jadalnia Santo Domingo i dom Pozos Słodko (działa prawie 
dwadzieścia miejsc, które mogą pomóc). W 2016 r. z pomocy skorzy-
stały 3782 osoby, które otrzymały indywidualną pomoc społeczną, 
psychologiczną i międzykulturową. Ponadto 1047 osób zmieniło swo-
ją dotychczasową postawę, w  tym to mężczyźni stanowiący 77,8%, 
obywatele Hiszpanii (44,4%), osoby w wieku od 36 do 55 lat (51,1%). 
Puerta Unica wskazuje na kulturowe powody, przez które bezdom-
ność dotyka mężczyzn w tak wysokim odsetku. 

Nie wszyscy bezdomni w Maladze znają pracę Puerta Unica, chcą po-
mocy lub są obsługiwani przez jeden z ośrodków, które tworzą ich całą 
sieć. 

W przypadku tej grupy organizacja ma również pojedynczych pracow-
ników, którzy działają na poziomie ulicy 363 dni w roku, aby regular-
nie monitorować i  informować potrzebujących, że w  razie potrzeby 
mogą liczyć na ich pomoc. Dwa najbardziej innowacyjne aspekty tego 
projektu to z  jednej strony mieszany model zarządzania, na którym 
się opiera, a  z drugiej strony- stworzenie wspólnej bazy danych dla 
wszystkich specjalistów pracujących w sieci umożliwiającej dzielenie 
się informacjami o ludziach, którzy korzystają z różnych miejsc, obser-
wację ich historii społecznej i trasy, a także najistotniejszych informa-
cji każdej interwencji. Do tej aplikacji komputerowej można uzyskać 
dostęp przez Internet za pomocą kluczy i  ma ona obszary dostępu 
ograniczone, w  zależności od potrzeb profesjonalisty, który z  niego 
korzysta. Ma również wszystkie wymagania bezpieczeństwa i ochro-
ny niezbędnych danych. Współpracuje również z Czerwonym Krzyżem 
i Caritas, tworząc liczne programy pomocowe dla osób wykluczonych 
lub zagrożonych wykluczeniem.

Jednym z  Centrów stworzonych przez Puerta Unica jest Centro de 
Acogida, San Juan de Dios

Główne zadania tej instytucji to:
 - wprowadzenie do życia, dostęp do informacji, pomoc w przygoto-

wywaniu dokumentów; 
 - doradztwo zawodowe zorientowane na konkretne zawody i specjal-

ności; 
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 - dostęp do szerokiej gamy form aktywizacji zawodowej m.in: kursów, 
szkoleń pozwalających zdobyć certyfikat, który ułatwi im wejście na 
rynek pracy; 

 - dostęp do opieki medycznej; 
 - możliwość uzyskania mieszkania socjalnego i podstawowych usług 

higienicznych; 

Istotną zaletą tej organizacji i programu, jaki promuje, jest to, że oso-
by bezdomne, mieszkające razem (grupy ok 5–10 osób), wspólnie 
prowadzą gospodarstwo domowe pod okiem opiekuna, co pozwoli 
im łatwiej w  przyszłości włączyć się do prawidłowego funkcjono-
wania w  różnego rodzaju społecznościach. Mają również możliwość 
mieszkania z dziećmi tak długo, jak tego potrzebują, pod warunkiem 
jednak, że uczęszczają do szkoły i są aktywni w poszukiwaniu pracy. 
Opiekunowie pomagają w nauce, w przygotowaniach do egzaminów, 
jak również w przystosowywaniu do życia w samodzielności i odpo-
wiedzialności. Pragną im stworzyć godne warunki domowe, motywują 
do działania i aktywności na wielu polach życia społecznego i zawodo-
wego. Pomagają osobom potrzebującym cieszyć się lepszymi warun-
kami życia, koncentrując się na zainteresowaniach, umiejętnościach 
i  preferencjach tych osób, w  celu wyrównania szans i  zniwelowania 
potencjalnych zagrożeń. 

Często osoby, które wyszły z bezdomności, stają się współpracownika-
mi takich organizacji bądź wolontariuszami i sami chętnie pomagają 
innym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Kolejną ważną organizacją wspierającą osoby wykluczone lub zagro-
żone wykluczeniem, w tym osoby bezdomne, migrantów i nie tylko to: 
Red Cross (Cruz Roja – Czerwony Krzyż), który zapewnia szeroki zakres 
pomocy społecznej i  pomocy w  nagłych wypadkach, począwszy od 
pomocy żywnościowej, opieki nad mobilnością, poprzez wizyty do-
mowe po poradę i teleassistance. 

Zakres projektów różni się w zależności od obszaru, a lokalne dzielnice 
są wspierane przez projekty o zasięgu regionalnym. Mottem przewod-
nim pracowników Cruz Roja jest:

„Działamy z  ludźmi zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem, aby 
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mieli oni niezbędne możliwości i zasoby do uczestniczenia w życiu go-
spodarczym, społecznym i kulturalnym, ciesząc się standardem życia 
i dobrobytem, uważanymi za normalne w społeczeństwie, w którym 
żyją”.

W całym programie oferowana przez Czerwony Krzyż pomoc obej-
muje aspekty, które oprócz zapewnienia zaspokojenia podstawowych 
potrzeb, skierowane są na bardziej kompleksową interwencję, czyli 
wzmocnienie pozycji i doskonalenie umiejętności podopiecznych.

Priorytetem są 4 obszary:

1. Zasięg podstawowych potrzeb. Poprzez różne świadczenia i pomoc 
finansową jest to zaspokojenie potrzeb żywności, higieny, odzie-
ży, materiałów eksploatacyjnych (elektryczności, wody) itp. osób 
i jednostek rodzinnych, które nie są w stanie pokryć ich własnymi 
środkami. Prowadzone są również działania mające na celu zapo-
bieganie wykluczeniu mieszkaniowemu, zapewniając, że ludzie 
utrzymają się i nie stracą domów oraz przeciwdziałanie wyklucze-
niu szkolnemu, sprzyjając w  tym przypadku dostępowi dzieci do 
edukacji, na równych warunkach z resztą rówieśników, wspierając 
ich w wydatkach związanych z dziedziną edukacji. W miarę możli-
wości granty te są uzupełniane różnymi interwencjami, mającymi 
na celu zainicjowanie procesów integracji społecznej.

2. Zainteresowanie osobami mieszkającymi w  obszarach i  środo-
wiskach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Jest to projekt 
interwencji społecznej, mający na celu osiągnięcie integralnego 
rozwoju populacji zamieszkującej obszary lub dzielnice znajdują-
ce się w niekorzystnej sytuacji, w których praca i wykluczenie spo-
łeczne dotykają duże grupy mieszkańców. Ma na celu poprawę nie 
tylko warunków życia ludzi, ale także zmianę polityki wpływającej 
na całe środowisko. Obejmuje zestaw działań prowadzonych jed-
nocześnie: interwencje społeczne, zatrudnienie, szkolenie, relacje, 
środowisko, uwrażliwienie itp.

3. Poświęcenie uwagi bezdomnym. Sytuacja bezdomnych jest naj-
poważniejszym wyrazem wykluczenia mieszkaniowego. Czerwony 
Krzyż poprzez ten projekt próbuje analizować sytuację bezdomno-
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ści i zwrócić pośrednią i bezpośrednią uwagę na osoby znajdujące 
się na ulicy.

4. Dbałość o  dobrobyt osobisty i  aktywizację społeczną ludzi. Dba-
nie o  stan emocjonalny, wynikający z  ciągłego narażania się na 
deprywację, ryzyko, zagrożenie, frustrację i beznadziejność, które 
są konsekwencją doświadczenia tych niepewnych sytuacji oraz po-
datność na zagrożenia gospodarcze i społeczne.

Ważnym programem, na który należy zwrócić uwagę, w jaki zaangażo-
wał się Rząd Andaluzyjski, jest tworzenie schronisk dla bezdomnych, 
dziennych miejsc pobytu, przytułków, hosteli. 

Program ten przeznaczony jest dla osób, które nie mają gdzie noco-
wać, dzień spędzają na ulicy, a na noc wracają do ośrodka. Programem 
objęci są bezdomni mężczyźni w  wieku 18–65, również z  zaburze-
niami psychicznymi. Niestety, mimo że w poprzednich latach rząd fi-
nansował miejsca dla osób z zaburzeniami psychicznymi, to w chwili 
obecnej nie posiada środków na ich utrzymanie, dlatego takie osoby 
przebywają w  schroniskach dla bezdomnych. Ośrodek posiada tzw. 
streetworkerów – często są to wolontariusze, którzy chodzą po ulicach 
i znajdują osoby potrzebujące wsparcia i pomocy ośrodka. Korzysta-
ją wówczas z  zabiegów kosmetycznych (mycie, fryzjer itp.), dostają 
nowe ubrania i następnie z powrotem trafiają na ulice. Streetworke-
rzy również szukają osób, które samodzielnie nie mogą egzystować, 
zawożą ich do szpitali, pomagają w chorobie. Towarzyszą im również 
na ulicach, budując zaufanie i zmieniając mentalne podejście do życia. 
Stanowią bardzo ważny filar, dzięki elastycznemu działaniu, dostoso-
wanemu indywidualnie do każdego człowieka. 

Program ten ma na celu naukę niezależności w  funkcjonowaniu 
w  społeczeństwie poprzez wypełnianie codziennych obowiązków 
domowych, mobilizację własnych zasobów osobowych, pobudze-
nie i  wzmocnienie procesów standaryzacji i  przywrócenie godności. 
Wzmacnia się również współpracę zespołową. 

Głównym celem projektu jest ograniczenie pogorszenia sytuacji osób 
wykluczonych społecznie i  bezdomnych, powolne przywracanie do 
życia w społeczności, zmniejszenie szkód wywołanych życiem na ulicy, 
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kultywowanie zdrowego stylu życia, pobudzanie do działania i mobi-
lizację, przybliżając ich do różnych zasobów. Program daje możliwość 
zmiany i  ulepszenia dotychczasowego stylu życia poprzez poprawę 
i planowanie działań zmierzających ku integracji społecznej i zawodo-
wej, a w końcowym rezultacie do własnej autonomii. 

Program ten dzieli się na dwie metody i techniki pracy:
 - Mieszkanie gospodarza w  Sewilli: zapewnia alternatywę mieszka-

niową, poza tradycyjnymi instytucjami recepcyjnymi. Schroniska po-
prawiają samopoczucie osoby, jej powrót do zdrowia i zapewniają 
stabilną platformę do poprawy i planowania kroków prowadzących 
do pełnej autonomii. Program oferuje możliwości mieszkaniowe dla 
ludzi w znormalizowanych warunkach, w wielu przypadkach będąc 
ostatnim etapem procesów zmian i poprawy, których doświadczają, 
mających na celu integrację społeczną i zawodową. 

 - Praca uliczna w  Jerez de la Frontera odnosi się do odnajdowania 
i ulicznego towarzyszenia bezdomnym, którzy z powodu ignorancji 
lub odrzucenia nie mają dostępu do zasobów socjalno-sanitarnych. 
Program ułatwia taki dostęp przez zbudowanie pomostu między 
jednostką a środowiskiem. Na ulicy profesjonalista kieruje swoją in-
terwencję w stronę osób, u których dostrzega pogarszającą się sytu-
ację, zwłaszcza w relacjach ze środowiskiem.

Kolejnym programem jest autorski program Jennifer Vélez, który 
otrzymał wsparcie działań na rzecz walki z  głodem (Through Vives), 
program konsolidacji działalności gospodarczej, który jest finanso-
wany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Równości i EDP. Fundacja Jennifer Vélez ONZ otwo-
rzyła centrum medycyny hiperbarycznej. 

Na zakończenie warto przywołać główne powody bezdomności 
w Hiszpanii:
 - utrata pracy, długotrwałe bezrobocie; 
 - duży napływ fali migracji; 
 - brak dostatecznego wykształcenia i systemu edukacji w Hiszpanii; 
 - brak chęci do pracy; 
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 - brak wystarczającej liczby mieszkań; 
 - przemoc domowa; 
 - niezdolność do pracy w wyniku choroby, uzależnienia; 

Bezdomność w  Europie stanowi coraz większy problem. Napływ fali 
migracyjnej w znacznym stopniu przyczynił się do dużej skali bezdom-
ności w  Andaluzji, choć wielu mieszkańców tego regionu zdecydo-
wało się szukać lepszych perspektyw życiowych w krajach takich jak: 
Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. 

Emigracja nie zawsze spełnia marzenia o nowym, lepszym życiu. Wie-
lu poszukiwaczy materialnego sukcesu ponosi jednak porażkę. Część 
z  nich wraca do kraju pochodzenia, część zaczyna żyć na ulicy. Bez-
domność jest jedną z  przyczyn wykluczenia społecznego. Stąd tak 
ważne są wszelkie inicjatywy wspierające: lokalne, narodowe i  tran-
snarodowe, programy na rzecz wychodzenia z bezdomności, szczegól-
nie zawiązywane lokalne partnerstwa z udziałem instytucji i organiza-
cji w kraju, jak i w poszczególnych regionach.

Andaluzja ma dobrze rozwinięty system pomocy osobom bezdom-
nym poprzez szereg działań wspierających. Jednak z  bezdomności 
należy chcieć wyjść.

Teresa Rożankowska

Realizacja projektów wspierających włączenie 
społeczne w Andaluzji

Finansowanie projektów wspierających aktywne włączenie społecz-
ne osób z grup defaworyzowanych odbywa się w Hiszpanii na trzech 
poziomach:

• poziom centralny (rządowy), 
• poziom regionalny (rząd Andaluzji),
• poziom lokalny (rząd Malagi). 

Problemy, jakie powstają na poziomie regionalnym Andaluzji, jak rów-
nież w samej Maladze, dotyczą przede wszystkim osób z grup defa-
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woryzowanych takich jak: młodzież, bezdomni, imigranci i osoby 45+.  
Walka z wykluczeniem społecznym wspomagana jest również projek-
tami finansowanymi ze środków europejskich. 

Hiszpania jest największym beneficjentem programu Youth Employ-
ment Initiative (Inicjatywa Zatrudnienia Młodzieży), który finansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki prze-
znaczone są na aktywizację pozostającej bez zatrudnienia młodzie-
ży (NEET), kształcenie lub szkolenie, wzrost przedsiębiorczości oraz 
zwiększenie zatrudniania na czas nieokreślony. Natomiast, program 
Europejskiego Funduszu Społecznego Operational Autómade Anda-
lucia 2014–2020 ma na celu promowanie szkoleń zawodowych, a także 
finansowanie takich działań, które doprowadzą do momentu, w któ-
rym jedna trzecia populacji młodych ludzi w wieku 25–34 zdobędzie 
średnie wykształcenie. Do 2013 roku utrzymywało się ono na pozio-
mie 23,8 %.

Również Europejski Fundusz Społeczny Profesional Dual Power Training 
pomaga wykorzystać wiedzę zdobytą w procesie edukacji na potrzeby 
rynku pracy.

Projekty współfinansowane ze środków unijnych, realizowane w Mala-
dze, jak i w całej Andaluzji, nastawione są przede wszystkim na wspar-
cie osób w niekorzystnej sytuacji, takiej jak: brak pracy, bezdomność, 
brak wykształcenia, wiek. Najważniejszym narzędziem wsparcia mło-
dych osób są szkolenia połączone ze zdobywaniem doświadczenia 
praktycznego w firmach oferujących zatrudnienie. 

Kształcenie dualne powoduje, że uczniowie zdobywają wiedzę teo-
retyczną i  praktyczną, a  po jej ukończeniu są przygotowani do pra-
cy w danej firmie. Analiza rynku pracy wskazuje, że firmy na terenie 
Andaluzji, które potrzebują największej liczby pracowników, działają 
w  branży informatycznej i  elektronicznej. Współfinansowanie kształ-
cenia następuje więc w tych obszarach. 

Fundacja wraz z trenerami z firmy szkoleniowej CENEC (https://www.
cenecmalaga.es/) przeprowadziła analizę lokalnego rynku pracy, po 
to, by przygotować projekt partnerski, który wpłynie na poprawę za-
trudnienia młodych osób w wieku 24–29 lat.
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Doświadczenie CENEC w realizacji szkoleń zawodowych, a także zna-
jomość lokalnego rynku pracy i sytuacji młodych ludzi na terenie Ma-
lagi, pozwoliło przygotować projekt, którego realizacja przyczyni się 
do osiągnięcia założonego celu. Cel zostanie osiągnięty poprzez prze-
ciwdziałanie bierności społecznej i  zawodowej uczestników, rozwój 
osobisty i nabycie przez nich nowych umiejętności, kompetencji za-
wodowych, doświadczenia zawodowego.

Zakres wsparcia będzie miał charakter kompleksowy, zróżnicowany 
i  dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników, takich jak: 
płeć, niepełnosprawność, wiek, posiadane wykształcenie. Zawierać 
będzie niezbędne działania w celu ich aktywizacji zawodowo-eduka-
cyjnej, aby m.in. poprawić sytuację na rynku pracy i uzyskać zatrud-
nienie.

Podejmowane działania koncentrować się będą głównie na umożli-
wieniu zdobycia umiejętności zawodowych i podjęcia pracy, co spo-
woduje usamodzielnienie się młodej osoby. Ponadto, przewidziane 
w projekcie działania będą prowadzić do wzrostu motywacji i poczu-
cia własnej wartości, samodzielności i aktywności. Formami wsparcia 
w tym obszarze będą:

1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w  zakresie 
doskonalenia zawodowego oraz identyfikacje stopnia oddalenia 
od rynku pracy.

2.  Warsztaty efektywnej komunikacji i trening motywacji i kompetencji.
3. Kompleksowe i  indywidualne pośrednictwo pracy w  zakresie wy-

boru zawodu/zatrudnienia, zgodnego z kwalifikacjami i kompeten-
cjami uczestników, wsparcie w wyborze szkolenia zawodowego.

4.  Staże i praktyki zawodowe.
5.  Job coaching.

Projekt skierowany jest do 20 osób z grupy NEET, biernych zawodo-
wo tj. osób niepracujących i nieuczących się, zamieszkałych na terenie 
Malagi.

Zarządzanie projektem odbywać się będzie wg metody PCM (Projekt 
Cycle Management), a na jego realizację składają się:
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1.  Planowanie.
2.  Identyfikacja.
3.  Opracowanie.
4.  Finansowanie.
5.  Wdrożenie.
6.  Ewaluacja.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu będą: 
 - koordynator projektu, którego zadaniem jest zarządzanie zespołem 

projektowym, raportowanie o problemach, reagowanie na zmiany, 
monitoring projektu i ewaluacja, zarządzanie finansowe projektem, 
w  tym podejmowanie wiążących decyzji finansowych. To osoba 
posiadająca wiedzę i  doświadczenie w  zarządzaniu zespołem pra-
cowników, a także w realizacji projektów finansowanych ze środków 
unijnych; 

 - specjalista ds. organizacji form wsparcia, do obowiązków którego 
należy organizacja szkoleń i praktyk, nadzór nad prawidłową realiza-
cją szkoleń i praktyk, walidacja projektu; 

 - specjalista ds. rozliczeń finansowych. Do jego zadań należy: obsługa 
i nadzór finansowy projektu, monitoring wydatków, kontrola wskaź-
ników, kontakt z  uczestnikami. Osoba ta posiada doświadczenie 
w prowadzeniu rozliczeń.

Zadania realizowane w projekcie:

1. Rekrutacja; 
2. Indywidualne doradztwo i pośrednictwo pracy; 
3. Warsztaty i treningi; 
4. Szkolenia zawodowe; 
5. Staże i Praktyki zawodowe; 
6. Job coaching; 

Zadanie 1 – Rekrutacja 

Jest to po pierwsze: sporządzenie i upowszechnienie kryteriów rekru-
tacyjnych (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), m.in. 
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regulaminu rekrutacyjnego, zasad rekrutacji. Po drugie, przygotowa-
nie plakatów i ulotek, które będą rozpowszechniane, m.in. w centrach 
pomocy społecznej, centrach szkoleniowych, urzędach pracy, auto-
busach komunikacji miejskiej, w centrach kultury. Kryteriami obliga-
toryjnymi są: zamieszkanie na terenie Malagi, oświadczenie o  pozo-
stawaniu bez pracy, wiek 24–29 lat. Kryteria punktowane dodatkowo 
to: niepełnosprawność (+1pkt), niskie wykształcenie (+1pkt), brak 
doświadczenia zawodowego (+1pkt). Na podstawie sumy zdobytych 
punktów utworzona będzie lista rankingowa osób zakwalifikowanych 
do Projektu oraz lista rezerwowa. 

W przypadku osób, które uzyskają tę samą liczbę punktów, pod uwagę 
będzie brana kolejność zgłoszeń. W przypadku problemów z rekruta-
cją, małego zainteresowania projektem, zostają zintensyfikowane i po-
wtórzone działania informacyjne. 

Zadanie 2 – Indywidualne doradztwo i pośrednictwo pracy

Zadanie to ma na celu identyfikacje potrzeb osób młodych, pozosta-
jących bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w  zakresie 
doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacje stopnia oddalenia od 
rynku pracy. Prowadzone są indywidualne spotkania z doradcą zawo-
dowym (3h x 20os) i indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (3h 
x 20 osób). Zadaniem doradcy będzie diagnoza, identyfikacja potrzeb 
zawodowych uczestników i wskazanie kierunków doskonalenia zawo-
dowego, uwzględniając predyspozycje uczestników oraz specyfikację 
i potrzeby lokalnego rynku pracy. Celem spotkań będzie opracowanie 
dla każdego uczestnika zindywidualizowanej ścieżki wsparcia. Zada-
niem pośrednika będzie kompleksowe i  indywidualne pośrednictwo 
pracy w zakresie wyboru zawodu, zgodnego z kompetencjami wspie-
ranej osoby, wyszukiwanie, gromadzenie i udostępnianie oraz dobór 
wysokiej jakości ofert zatrudnienia. Podczas spotkań zostaną zapre-
zentowane oferty pracy, możliwości zdobycia doświadczenia zawo-
dowego. Pośrednik pracy będzie na bieżąco wyszukiwał, gromadził, 
udostępniał oraz dobierał wysokiej jakości oferty zatrudnienia, zgod-
nie z predyspozycjami /oczekiwaniami uczestników oraz potrzebami 
rynku pracy.
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Zadanie 3 – Warsztaty i treningi

Wszystkie realizowane w zadaniu działania mają na celu przywrócenie 
samodzielności życiowej, podniesienie kompetencji życiowych i umie-
jętności społecznych, umożliwiających docelowo powrót do życia spo-
łecznego, w tym: powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. 

Zrealizowane będą: 
 - warsztaty efektywnej komunikacji – uczestnicy zostaną podzieleni 

na 2 grupy. Każda grupa odbędzie 5 spotkań po 3 godziny każde 
spotkanie; 

 - trening motywacji i kompetencji – każda grupa odbędzie 6 spotkań 
po 2 godziny.

Zadanie 4 – Szkolenia zawodowe

W ramach zadania zrealizowane zostaną szkolenia na temat kompe-
tencji i kwalifikacji zawodowych uczestników. Tematyka szkoleń zosta-
nie ustalona przez doradcę zawodowego. Każde szkolenie zawodowe 
obejmie średnio 120 godzin zarówno zajęć teoretycznych, jak i prak-
tyk. Zajęcia odbywać się będą 5 razy w  tygodniu, po 8h/dzień. Pla-
nowane w  ramach projektu szkolenia zakończą się oceną uzyskanej 
wiedzy, umiejętności lub kompetencji, a uczestnik otrzyma certyfikat 
lub inny odpowiedni dokument, potwierdzający efekt szkolenia. 

Przy planowaniu tematyki szkoleń, oprócz indywidualnych predys-
pozycji uczestników, brany będzie również pod uwagę lokalny rynek 
pracy. Przewiduje się, że szkolenia zawodowe będą dotyczyły takich 
branż, jak: gastronomia, turystyka, transport, handel. Uzyskanie kwa-
lifikacji lub kompetencji będzie każdorazowo weryfikowane poprzez 
przeprowadzenie egzaminu.

Zadanie 5 – Staże i Praktyki zawodowe

Przełamanie wykształconych postaw poprzez włączenie młodych 
osób w  aktywne zdobywanie praktycznych umiejętności zawodo-
wych może skutkować ich aktywizacją zawodową i  społeczną. Waż-
nym mechanizmem wejścia na rynek pracy jest zdobycie umiejętno-
ści praktycznych, co skutkować będzie poczuciem wzrostu własnej 
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wartości. Pomoże również w  zwiększeniu motywacji do nabywania 
i  uzupełniania kompetencji zawodowych. Celem zadania jest naby-
cie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych 
umiejętności w zakresie wykonywanego danego zawodu. Uczestnicy 
przejdą przez pewien rodzaj treningu zawodowego, odpowiadający 
potrzebom pracodawcy, który oferuje zatrudnienie po zakończeniu 
projektu. Instrumenty i usługi rynku pracy, służące zdobyciu doświad-
czenia zawodowego, wymaganego przez pracodawców poprzez or-
ganizację staży, spełniają standardy wskazane w  Europejskiej Ramie 
Jakości Praktyk i Staży. 

Innowacyjnym elementem w  projekcie będzie stanowisko mentora, 
który, z  racji swojego wykształcenia i  doświadczenia na stanowisku 
pracy, będzie mógł w sposób ciągły nadzorować postępy w praktycz-
nej nauce zawodu. Mentor będzie osobą oddelegowaną przez praco-
dawcę. W projekcie przewidziane jest wynagrodzenie za opiekę men-
torską. Staże trwać będą od 3 do 6 miesięcy. W projekcie przewidziane 
jest także wynagrodzenie za okres odbywania stażu. Po zakończonym 
stażu, uczestnicy zostaną zatrudnieni na stanowiskach, na których od-
bywali staż.

Zadanie 6 – Job coaching

Każdy uczestnik zostanie objęty zostanie job coachingiem na stano-
wisku pracy, który pozwoli rozwinąć kompetencje w wielu obszarach. 
Zadanie coacha polegać będzie na motywowaniu, inspirowaniu do 
działania i do większych osiągnięć w miejscu pracy. W trakcie procesu 
coach pomoże w określeniu celów pracowniczych i w usuwaniu barier 
uniemożliwiających optymalne działanie. Wsparcie obejmuje przeka-
zywanie informacji o celu i przyczynach działania i pomoc w określa-
niu sposobu działania. Projekt zakłada przeprowadzenie 5 godzin job 
coachingu dla jednego uczestnika.

Wszystkie spotkanie, warsztaty, treningi i szkolenia zawodowe odby-
wać się będą w salach szkoleniowych CENEC.

Staże i praktyki zawodowe odbywać się będą na terenie miasta Mala-
gi. Partnerzy wystąpią o dofinansowanie projektu do instytucji krajo-
wych i unijnych. Od uczestników projektu nie będą pobierane żadne 
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opłaty. Projekt przyczyni się do poprawy sytuacji zawodowej 20 osób 
objętych wsparciem. Szacuje się, że 8 osób po zakończeniu projektu 
podejmie pracę na umowę nie krótszą niż 6 miesięcy. Wzrośnie rów-
nież poziom kompetencji i kwalifikacji u minimum 60% uczestników, 
natomiast 20% uczestników podejmie dalszą edukację w formach po-
zaszkolnych.

U wszystkich uczestników wzrośnie poczucie własnej wartości, a ukoń-
czone warsztaty i  treningi wpłyną w  pozytywny sposób na postawy 
społeczne uczestników i ich otoczenia.

Projekt realizowany będzie przez okres 12 miesięcy. Dwa pierwsze 
miesiące przeznaczone będą na przygotowanie dokumentacji związa-
nej z projektem, reklamę projektu i rekrutację uczestników. Pierwszą 
formą wsparcia będzie indywidualne doradztwo zawodowe, a po nim 
uczestnicy odbędą warsztaty i trening. Te formy wsparcia realizowane 
będą przez kolejne dwa miesiące. Po ukończeniu warsztatów i trenin-
gu, uczestnicy odbędą szkolenia zawodowe, które realizowane będą 
przez okres 2 miesięcy, a następnie odbędą sześciomiesięczne staże 
zawodowe i praktyki zawodowe. Przez cały okres trwania staży uczest-
nicy będą wspierani przez coacha.

Projekt zostanie rozliczony 30 dni po zakończeniu ostatniej formy 
wsparcia. Monitoring uczestników, którzy podjęli zatrudnienie, trwać 
będzie przez okres 6 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. 
W tym okresie uczestnicy, potrzebujący dodatkowego wsparcia, będą 
mogli w  firmie CENEC uzyskać poradę dotyczącą wyboru instytucji 
publicznych lub prywatnych na terenie Malagi, które mogą rozwiązać 
konkretne problemy uczestników. Porady będą bezpłatne. Zostaną 
one sfinansowane ze środków własnych obu organizacji, jako wkład 
własny do projektu. 
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