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Abstrakt. Przedstawiono zakresy definicyjne pojęcia „inkluzja społeczna”. Omówiono najważniejsze roz-
wiązania prawne i organizacyjne w zakresie inkluzji społecznej w Polsce. Przeanalizowano formy inkluzji 
społecznej realizowane na obszarach wiejskich w Polsce. Wspieranie zdolności adaptacyjnych pracowników, 
zapewnienie elastyczności rynków pracy oraz budowanie kapitału społecznego przez edukację, to główne 
założenia współczesnej aktywnej polityki rynku pracy w Polsce. Polityka ta realizowana jest w ramach 
funduszu pracy, przy jednoczesnym wsparciu programów Unii Europejskiej.

Wstęp
Zmiany społeczno-kulturowe, technologiczne, rozwój technik masowej komunikacji, przeobra-

żenia w sferze pracy, konkurencja na rynku pracy, zmiany składu demograficznego siły roboczej, 
powodują, że współczesny człowiek staje przed ogromnym i niekończącym się wyzwaniem do 
nieustającej adaptacji nowych i zmieniających się warunków życia. 

Zrozumienie istoty dokonujących się przemian i akceptacja konieczności podjęcia trudu 
indywidualnych dostosowań do zmieniających się warunków życia są kluczowymi problemami 
stojącymi na drodze do poprawy jakości życia ludności. Sprostanie tym procesom nie jest łatwe i 
jednakowo osiągalne dla wszystkich ludzi. Istnieją bowiem środowiska lub pojedyncze jednostki, 
które potrzebują pomocy i wsparcia w tych procesach. We współczesnym świecie, w którym 
istnieją wyraźne nierówności w poziomie życia ludności, a także występują problemy społeczne, 
takie jak: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność i wykluczenie, fundamentalnego znaczenia nabierają 
działania inkluzyjne. Inkluzja społeczna bowiem uznawana jest za cel działań zwalczających i 
zapobiegających wykluczeniu.

Celem badań było przedstawienie form inkluzji społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględ-
nieniem obszarów wiejskich. Skoncentrowano się na działaniach inkluzyjnych realizowanych na 
rynku pracy. 

Materiał i metodyka badań
Na podstawie danych zebranych w trakcie realizacji badania starano się uzyskać odpowiedź 

na pytania badawcze:
1) jakie formy wsparcia w ramach programów aktywizacji zawodowej najczęściej kierowane są 

do osób pozostających bez zatrudnienia (kobiet/ mężczyzn);
2) jakie formy wsparcia zyskują największą aprobatę osób pozostających bez zatrudnienia 

(kobiet/mężczyzn) i odnoszą największą skuteczność w zakresie ich aktywizacji zawodowej.
Do realizacji tak postawionego zadania badawczego wykorzystano literaturę przedmiotu 

oraz wtórne dane statystyki masowej. Zastosowano metody porównawczą i opisową. Wyniki 
przedstawiono w postaci tabelarycznej. 
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Inkluzja społeczna – zakresy definicyjne 
O działaniach inkluzyjnych decyduje w pewnej mierze pojęcie ekskluzji. Na gruncie teoretycznym, 

mimo iż logicznym przeciwieństwem wykluczenia wydaje się być inkluzja społeczna, trudno jednak 
o precyzyjne ukazanie takiego powiązania. Wykluczenie społeczne jest bowiem zjawiskiem na tyle 
złożonym i na tyle ustrukturyzowanym, że chcąc go wyeliminować z życia społecznego nie można się 
skupiać wyłącznie na jego odwróceniu. Skutki wykluczenia społecznego mają realne konsekwencje, 
których nie da się „wymazać” i wrócić do stanu sprzed wykluczenia. Logika inkluzji społecznej jest 
zatem inna niż logika ekskluzji społecznej. Należy również zaznaczyć, iż oba zjawiska – inkluzja i 
ekskluzja – mogą występować jednocześnie. Wykluczaniu jednych może towarzyszyć inkluzja innych.

Zgodnie ze współczesną koncepcją polityki społecznej, inkluzja społeczna to proces „włącza-
nia” osób marginalizowanych w tzw. nurt życia przez pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 
Inkluzja społeczna jest więc procesem stwarzającym osobom zagrożonym ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym możliwości uzyskania szans i zasobów niezbędnych do pełnego uczestnictwa 
w życiu ekonomicznym, społecznym kulturalnym, jak również poziomu życia traktowanego jako 
standard w danym społeczeństwie [Szatur-Jaworska 2005]. Istotą inkluzji społecznej jest zatem 
ograniczanie nierówności między poszczególnymi grupami lub wspólnotami najmniej uprzy-
wilejowanymi a pozostałą częścią społeczeństwa przez likwidację nierówności oraz udzielanie 
wsparcia tym, którzy go najbardziej potrzebują. 

Definicje inkluzji społecznej kładą istotny akcent na oddziaływanie zewnętrzne w stosunku do 
wykluczonych jednostek czy grup. Przywołuje się w nich o „stwarzanie możliwości” czy „działaniach 
wspólnotowe”. Zawarte jest zatem w nich założenie, że inkluzja społeczna jest celowym, świado-
mie podejmowanym działaniem zorganizowanych podmiotów. Z powodu rozpoznawania różnych 
przyczyn ekskluzji społecznej, formułuje się również różne strategie inkluzji społecznej. Wyróżnia 
się strategie: reproduktywne, paliatywne, prewencyjne oraz emancypacyjne [Broda-Wysocki, 2012].

W strategiach reproduktywnych przyjmuje się założenie, że ubóstwo stanowi część życia spo-
łecznego, jest jego nieodzownym elementem. Uważa się zatem, że działania podejmowane w jednym 
obszarze, będą  miały negatywny wpływ w innym. Strategia ta więc zakłada, że nie ma jednolitych 
uniwersalnych metod zapobiegania czy zwalczania ubóstwa.

Działania w strategii paliatywnej skierowane są na konkretne problemy społeczne, które poja-
wiają się nagle, bez wcześniejszych symptomów. Zdarzenia te wymagają szybkiej i zdecydowanej 
reakcji ze strony podmiotów zajmujących się problemami społecznymi.

Strategie prewencyjne to mechanizmy zapobiegające wystąpieniu negatywnych zjawisk spo-
łecznych. Przyjmują formę „kampanii” prowadzonych na obszarze zdrowia, edukacji i szkoleń 
zawodowych. 

Strategia emancypacyjna obejmuje działania zmierzające do eliminacji wykluczenia i przekształ-
cenia osób nim dotkniętych w pełnoprawnych i pełnowartościowych obywateli.

Niezależnie od przyjętego typu strategii działania inkluzyjne wymagają odpowiednio dobranych 
metod działania, a także współpracy wielu podmiotów.

Rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie inkluzji społecznej w Polsce
Uregulowania legislacyjne i programowe dotyczące działań inkluzyjnych w Polsce powsta-

wały w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Regulacje te w swoich założeniach umożliwiają osobom 
z grup wykluczonych szansę na powrót na rynek pracy. Spośród tych unormowań należy w 
szczególności wskazać na:
 – ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 

z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), określającą zadania państwa w zakresie promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej; głównym jej celem 
jest stworzenie kompleksowego systemu na rzecz zwiększenia zatrudnienia i zahamowanie 
wzrostu bezrobocia; 
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 – ustawę z dnia 13 kwietnia 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r., nr 122, poz. 1143 
z późn. zm.), określającą podstawy do kompleksowych działań, mających na celu przywróce-
nie społeczeństwu osób dotkniętych dysfunkcjami społecznymi, takimi jak np.: bezrobocie, 
bezdomność, uzależnienie; wprowadziła ona do systemu prawa pojęcie osób wykluczonych 
społecznie, a także pojęcia „centrum integracji społecznej” (CIS) i „klubu integracji społecznej” 
(KIS) jako instytucji ułatwiających zatrudnienie osób wykluczonych społecznie; 

 – ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), nakazującą współpracę administracji publicznej z or-
ganizacjami obywatelskimi prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 – ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., nr 123 poz. 776.), nakładającą na pracodawców 
określone obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a także oferującą 
liczne korzyści z tym związane, dzięki czemu powstał system dofinansowania zatrudniania osób 
niepełnosprawnych; regulacja ta wprowadziła rozwiązanie instytucjonalno-prawne tworzące 
chronione rynki pracy w postaci zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej.

Instrumenty inkluzji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce
Wzrost stopy zatrudnienia uznawany jest za jeden z fundamentalnych warunków inkluzji spo-

łecznej. Istotnym elementem wszelkich działań stają się obszary nie tylko oferowania pracy, ale także 
zapewnienia odpowiednich zdolności do ich podejmowania.

Charakterystyczną cechą inkluzji społecznej w Polsce w kontekście przeciwdziałania, ograniczania 
oraz zwalczania wykluczenia społecznego jest polityka aktywna, przeciwstawna względem dominu-
jącego do niedawna nurtu polityki pasywnej, opartej na gwarantowaniu bezpieczeństwa socjalnego 
przez system świadczeń pieniężnych i rzeczowych oraz usług społecznych [Faliszek 2005]. Ponadto, 
współczesna koncepcja działań inkluzyjnych w Polsce jest oparta o „(…) jednoczesne działanie wielu 
podmiotów (aktorów) zarówno wewnątrz społeczności lokalnej, jak i zewnętrznych, a także różnorodne 
projekty i programy działań, by w sposób bardziej kompleksowy rozwiązywać właściwe społeczno-
ści lokalnej problemy ekonomiczne i społeczne” [Niesporek, Wódz 2003]. Celem nie jest jedynie 
rozwiązywanie poszczególnych problemów, ale zmiana sposobu funkcjonowania całej społeczności.

W polityce państwa brakuje szerszych, kompleksowych programów skierowanych wyłącznie 
do bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich. Aktualna sytuacja na rynku pracy w 
Polsce na obszarach wiejskich wymaga przede wszystkim stworzenia miejsc pracy, zarówno dla 
osób, które jej obecnie nie mają, jak i dla tych, które będą ją tracić w gospodarstwach niezdolnych 
do sprostania zwiększającej się konkurencji na rynku rolnym.

Tabela 1. Bezrobotni zamieszkali na wsi, uczestniczący w wybranych aktywnych formach aktywizacji 
zawodowej w latach 2009-2011
Table 1. Unemployed people living in the country, participating in some active forms of professional activation 
for the period 2009-2011 
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/ 
Active forms of counteracting unemployment

Bezrobotni [tys.]/
Unemployed people [thous.]

2009 2010 2011
Prace interwencyjne/Intervention works 20,8 22,3 15,1
Roboty publiczne/Public Works 30,9 43,1 12,9
Podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego/ 
Starting a business for unemployed 24,9 30,2 10,9

Szkolenia/Training 60,9 67,8 19,5
Staże, przygotowanie zawodowe dorosłych/
Internships, adult vocational training 3,2 0,4 0,1

Prace społecznie użyteczne/Socially useful work 29,6 30,9 23,5
Źródło/Source: Stan i struktura… 2009, 2010, 2011
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Inkluzja społeczna w Polsce na obszarach wiejskich realizowana jest przede wszystkim za 
pośrednictwem trzech funduszy i programów: fundusz pracy, program operacyjny „Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich” (PO FIO), program operacyjny „Kapitał Ludzki” (PO KL). Wśród 
aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu realizowanych przez urzędy pracy w ramach do-
tacji z funduszu pracy należy wymienić m.in.: prace interwencyjne i roboty publiczne, pomoc w 
podjęciu działalności na własny rachunek, organizację szkoleń, staży, przygotowania zawodowego 
dorosłych, prac społecznie użytecznych, prowadzenie doradztwa zawodowego (tab. 1).

W 2010 r. prace interwencyjne podjęło o 1,5 tys. więcej osób bezrobotnych zamieszkałych 
na terenach wiejskich niż w roku poprzednim (tab. 1). W 2010 r. na ogólną liczbę 43,0 tys. prac 
interwencyjnych, ponad połowa (51,9%) dotyczyła bezrobotnych z obszarów wiejskich. 

W 2011 r. nastąpił gwałtowny spadek w liczbie bezrobotnych z obszarów wiejskich, którzy 
podejmowali prace interwencyjne – prawie 7,2 tys. osób. Niemniej jednak – mimo tak widocz-
nego spadku liczby prac interwencyjnych – na ogólną ich liczbę 28,3 tys. ponad połowa (53,2%) 
dotyczyła bezrobotnych z terenów wiejskich.

Do robót publicznych w 2010 r. skierowanych zostało o 12,2 tys. (39,6%) więcej bezrobotnych 
z obszarów wiejskich niż rok wcześniej. W bilansie odpływu z tytułu podjęcia robót publicznych, 
skierowania bezrobotnych zamieszkałych na wsi stanowiły 57,8% (w 2009 r. 57,2%). W 2011 r.,  
podobnie jak przy pracach interwencyjnych, roboty publiczne podjęło o ponad 30 tys. mniej osób 
bezrobotnych zamieszkałych na obszarach wiejskich.

W latach 2009-2010 widoczny był wzrost zainteresowania podejmowaniem działalności 
na własny rachunek przez bezrobotnych zamieszkałych na wsi. W 2009 r. chęć prowadzenia 
działalności gospodarczej zadeklarowało i otrzymało środki finansowe 24,2 tys. osób, podczas 
gdy w 2010 r. 30,2 tys., tj. o 6,0 tys. (24,9%) więcej. W 2011 r. dotacje na podjęcie działalności 
gospodarczej otrzymało 10,9 tys. osób zamieszkałych na wsi, czyli o 19,3 tys. (63,8%) mniej niż 
w poprzednim roku.

W 2010 r. na szkolenia skierowanych zostało 67,8 tys. bezrobotnych zamieszkałych na wsi. 
W porównaniu do sytuacji sprzed roku oznaczało to wzrost o 6,9 tys. osób (11,3%). W 2011 r.  
porównaniu do sytuacji sprzed roku nastąpił istotny spadek w kierowaniu bezrobotnych na szkole-
nia o blisko 48,2 tys. osób. W 2010 r. w stosunku do roku poprzedniego na staże skierowano o 2,6 
tys. mniej bezrobotnych z terenów wiejskich. Tendencja spadkowa występowała także w 2011 r.

Do prac społecznie użytecznych w 2010 r. skierowano 30,9 tys. bezrobotnych zamieszkałych 
na wsi. W porównaniu do poprzedniego roku liczba podjęć tego rodzaju pracy wzrosła o 1,3 tys. 
osób (4,5% ). Podobnie jak w przypadku skierowań na staże, odsetek bezrobotnych zamieszkałych 
na wsi, którzy podjęli prace społecznie użyteczne był relatywnie wysoki i wyniósł 45,7% . W 
2009 r. odsetek ten był niższy, bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili bowiem 45,0% wszyst-
kich bezrobotnych skierowanych do prac społecznie użytecznych. W 2011 r. w porównaniu do 
poprzedniego roku liczba podjęć tego rodzaju pracy spadła o 7,5 tys. osób (24,1%). 

Narzędzie działań inkluzyjnych – FIO, dotyczy stymulowania własnej aktywności miesz-
kańców wsi przez rozwijanie ich wiedzy i umiejętności koniecznych do planowania i realizacji 
wiejskich inicjatyw. Szczególne znaczenie ma zdolność do korzystania z dostępnych instrumentów 
finansowych, zwłaszcza funduszu sołeckiego. Ważnym elementem projektu FIO jest promocja 
dobrych przykładów zakresie aktywizacji i mobilizacji społeczeństwa oraz współpracy między 
przedstawicielami wielu szczebli w kierunku dostosowywania wsi do wymogów współczesności 
i pełnienia nowych funkcji na rzecz całego społeczeństwa (tab. 2). 

Przedstawione projekty w ramach FIO kładą nacisk na rozwój szeroko rozumianego kapitału 
społecznego, tzn. na budowanie partnerskich relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia 
społecznego. Nie można bowiem mówić o aktywnych działaniach inkluzyjnych, jeżeli w procesy 
te nie zaangażują się ci, którzy te obszary zamieszkują i których ten rozwój ma dotyczyć. Podsta-
wowym celem zaprezentowanych projektów jest przygotowanie ludności z obszarów wiejskich do 
funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych, zarówno w obszarze 
rolnictwa, jego otoczenia, jak i całej gospodarki.
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Tabela 2. Przykłady projektów w ramach Programu Operacyjny „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 
realizowanych na obszarach wiejskich 
Table 2. Examples of projects under the Operational Programme for Civic Initiatives in rural areas
Nazwa projektu/ 
Name of project

Opis/Description

 „E-learning”

Projekt skierowany do osób, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kompetencje 
i wzbogacić wiedzę w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych na obszarach 
wiejskich poprzez udział w szkoleniach e-learningowych.
Projekt ma zapewnić wsparcie szkoleniowo-doradcze małych i nowo powstałych 
organizacji, grup inicjatywnych, grup formalnych i nieformalnych. Udostępnia 
innowacyjne narzędzia opieki merytorycznej w formie bezpłatnych szkoleń 
e-learningowych i doradztwa. Program ma pomóc w uzyskaniu samodzielność przez 
organizacje wiejskie w zakresie zarówno bieżącej działalności i pozyskania środków 
finansowych na realizacje projektów na rzecz społeczności wiejskiej/The project 
aimed at people who want their own initiative to improve their competence and enrich 
the knowledge of the functioning of NGOs in rural areas through participation in 
e-learningowych.Projekt is to provide training and support-consulting for small and 
start-up organizations, initiative groups, formal groups and informal. Provides mentoring 
innovative tools in the form of free training e-learning and counseling. To assist in 
obtaining independence for rural organizations in terms of both current operations and 
how to obtain funds for the realization of projects for the rural community

„Przedsiębiorcza 
młodzież – 
ambasadorem 
rozwoju ekonomii 
społecznej 
na obszarach 
wiejskich 
i miejsko-
wiejskich”/”An 
enterprising 
young people - 
the ambassador 
of development 
of the social 
economy in rural 
and semi-urban 
areas”

Projekt realizowany jest przez Związek Młodzieży Wiejskiej. 
Celem projektu jest aktywizacja uczniów szkół rolniczych na rzecz wsparcia i promocji 
przedsiębiorczości społecznej w środowiskach lokalnych poprzez stworzenie programu 
nieformalnego kształcenia młodych liderów, łączących edukację obywatelską z nauką 
przedsiębiorczości/The project is implemented by the Union of Rural Youth 
The aim of the project is to stimulate students of agricultural schools to support and 
promote social entrepreneurship in local communities through the creation of non-
formal education program connecting young leaders civic education and science of 
entrepreneurship

„Fundusze 
sołeckie – szansą 
dla wsi”/”Funds 
Solecki - an 
opportunity for 
the country.”

Celem projektu jest podniesienie skuteczności wykorzystania dostępnych środków 
finansowych pochodzących z funduszy sołeckich, instrumentów wyodrębnionych w 
budżetach gmin, służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich na terenie Polski, 
poprzez m.in. zachęcanie do podejmowania inicjatyw, poprawić lokalnie warunki i jakość 
życia na wsi.
Adresaci projektu to przede wszystkim mieszkańcy wsi, w szczególności lokalni liderzy, 
sołtysi i członkowie organizacji pozarządowych działających na wsi, przedstawiciele 
jednostek samorządu terytorialnego, środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój 
obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania/The aim 
of the project is to improve the effectiveness of the use of available funds from the village 
administration funds, instruments out in the budgets of municipalities, for the support of 
rural development on Polish territory, by including encouraging initiatives to improve 
local conditions and quality of life in rural areas. 
Recipients of the project are primarily rural residents, especially local leaders, village 
administrators, and members of non-governmental organizations operating in the country, 
representatives of local government, rural environment involved in rural development, 
including the leaders of the Group Village Renewal and Local Action Groups

Źródło:http://mokoszyn.pl/?id=przedsiebiorcza-mlodziez-ambasadorem-rozwoju-ekonomii, http://www.
funduszesoleckie.eu/, dostęp 03.03.2013 r.
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Tabela 3. Przykłady działań w ramach EFS realizowane  na obszarach wiejskich 
Table 3. Examples of activities in the framework of the ESF implemented in rural areas

Nazwa projektu/ 
Name of project

Opis/Description

„Krok do 
przodu”/”Step 
Forward”

Projekt ukierunkowany jest na pomoc osobom prowadzącym gospodarstwa rolne i ich rodzinom 
w znalezieniu pracy poza rolnictwem. 
Projekt umożliwia zdobycie nowego pozarolniczego zawodu, potwierdzonego świadectwem 
zgodnym z wytycznymi MEN, osobom poszukującym pracy poza gospodarstwem rolnym/
The project is aimed at helping people on farmers and their families to find work outside 
agriculture. The project provides students with a new non-agricultural occupation, as attested 
by a certificate conforming with the guidelines of Ministry of Education, for those looking for 
work outside the farm

„I Ty możesz 
być aktywna 
zawodowo”/”And 
you can be active 
and work”

Głównym celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet z małych 
miejscowości. Grupa docelowa projektu to kobiety, które mają trudności w poruszaniu 
się po rynku pracy (zatrudnionych i bezrobotnych). Realizacja projektu przyczynia się do 
rozbudzenia motywacji, zwiększenia kwalifikacji i wiedzy wśród kobiet, co pomoże w 
rozwijaniu własnej kariery zawodowej w jednym z trzech wariantów: własna działalność 
gospodarcza, zatrudnienie, działalność pozarządowa/The main objective of the project is 
to promote entrepreneurship among women in small towns and villages. The target group 
are women who have difficulty in navigating the labor market (employed and unemployed). 
The project contributes to the creation of motivation, enhance skills and knowledge among 
women, which will help to develop their career in one of the three options: own business, 
employment, non-governmental activities

„Sołtyski i liderki 
wiejskie – kobiety 
zarządzają polską 
wsią”/„Village head 
and rural leaders – 
women manage the 
Polish village”

Projekt jest adresowany do kobiet pełniących funkcję sołtysa lub liderek społeczności wiejskich 
(np. żon sołtysów, członkiń stowarzyszeń i innych pań). Założeniem projektu jest utworzenie 
grup szkoleniowych, w których uczestniczki będą mogły brać udział w cyklu jednodniowych 
szkoleń, dotyczących m.in. dobrej komunikacji, prowadzenia zebrań, rozpoznawania i 
wprowadzania zmian na terenie swojej wsi, korzystania z internetu, pozyskiwania środków na 
sfinansowanie lokalnych projektów i innych celów/ The project is targeted to women serving 
as mayor and leaders of rural communities (eg wives of mayors, members of associations and 
other women).The aim of the project is to create a training groups in which participants will 
be able to take part in a series of one-day training on such good communication, conducting 
meetings, identify and make changes in his village, using the Internet to raise funds to finance 
local projects, and more

„Regionalne Centra 
Wspomagania 
Aktywności 
Zawodowej – 
KATALIZATOR”/ 
„Regional Centres 
of Vocational 
Rehabilitation 
Support – 
KATALIZATOR”

Projekt kierowany do ludzi w wieku 18-25 lat, z wykształceniem zawodowym lub średnim, 
zamieszkujących tereny wiejskie.
Celem projektu jest wspomaganie aktywności zawodowej, zdobycie nowych 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy, promowanie 
pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnych/The project led to the people of 
young people aged 18-25 years, vocational or secondary education, living in rural areas. 
The aim of the project is to support economic activity, gain new skills and qualifications required 
in the labor market, to promote voluntary work for the benefit of local communities

„Rozwój zawodowy 
i podniesienie 
kwalifikacji dla 
mieszkańców 
obszarów wiejskich 
w powiatach 
regionu łódzkiego”/ 
Professional 
development and 
qualifications for 
the rural population 
in the districts of 
the region of Lodz

Projekt kierowany jest do ludzi odchodzących z rolnictwa. Ma na celu stworzenie warunków 
do podjęcia zatrudnienia w sferze pozarolniczej. 
W ramach projektu organizowane są kompleksowe cykle edukacyjne wiążące ze sobą niemalże 
wszystkie metody nauczania. Beneficjenci uczestniczą w szkoleniach, kursach zawodowych, ale 
również mają otwarty dostęp do informacji zawodowej/The project is aimed at people leaving 
agriculture. It aims to create conditions for employment in non-agricultural sphere. The project 
organized a comprehensive educational series binding with each other almost all the methods 
of teaching. Beneficiaries are involved in training, vocational courses, but they also have open 
access to career information

Źródło/Source: www.zgwrp.pl
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Kolejnym źródłem wsparcia działań inkluzyjnych na rynku pracy w Polsce jest Europejski Fun-
dusz Społeczny (EFS). Jednym z programów obejmujących całość interwencji EFS jest program 
KL, finansowany jest ze środków europejskich – EFS (85%) oraz ze środków budżetu państwa 
(15%). Głównym priorytetem tego programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, 
m.in. w wyniku podniesienia poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób 
bezrobotnych albo biernych zawodowo, a także zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego. 
EFS na obszarach wiejskich aktywnie wspiera zatrudnienie, pomaga zdobywać wykształcenie 
oraz nowe umiejętności przede wszystkim osobom młodym do 25 roku życia, kobietom, a także 
osobom prowadzącym gospodarstwa rolne (tab. 3). 

Zaprezentowane powyżej przykłady inicjatyw w ramach EFS na obszarach wiejskich nie 
przedstawiają pełnego katalogu projektów dotyczących wsi, ale wskazują na ważne narzędzia 
inkluzji społecznej. Dotyczą bowiem wielostronnego wsparcia kobiet na rynku pracy, promują 
zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych wśród młodzieży, a także aktywnie 
propagują zatrudnienie przez zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego i poprawę zdol-
ności do uzyskania zatrudnienia.

Wnioski
1. Rozszerzająca się skala marginalności społecznej w Polsce powoduje, iż część społeczeństwa 

nie korzysta z praw dostępu do instytucji społecznych, takich jak: instytucje pracy, edukacji, 
kultury i rekreacji czy zabezpieczenia społecznego. Konsekwencją tych procesów jest postę-
pujące rozwarstwienie ekonomiczne i wzrost dezintegracji społecznej. 

2. Inkluzja społeczna wychodzi naprzeciw problemom społecznym, jej istotą są działania 
umożliwiające lub ułatwiające powrót osobom marginalizowanym na rynek pracy. Praca czy 
też szerzej – aktywność zawodowa uznawana bowiem jest obecnie za najbardziej efektywny 
instrument przeciwdziałania skutkom wykluczenia społecznego. 

3. Wspieranie zdolności adaptacyjnych pracowników, zapewnienie elastyczności rynków pra-
cy oraz budowanie kapitału społecznego przez edukację to główne założenia współczesnej 
aktywnej polityki rynku pracy w Polsce. Polityka ta realizowana jest w ramach funduszu 
pracy, przy jednoczesnym wsparciu wielu programów UE.

4. Do podstawowych przyczyn niskiego wykorzystywania przez osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym różnych form aktywizacji zawodowej, realizowanych przez urzędy pracy na ob-
szarach wiejskich, można zaliczyć brak dostępu do informacji oraz bardzo niską mobilność 
przestrzenną tych osób. Nie bez znaczenia pozostaje, także fakt, iż dla osób zamieszkujących 
obszary wiejskie, przyzwyczajonych do prac związanych z sezonowością (np. zbiorem owo-
ców, żniwami) oraz dłuższych okresów czasu wolnego bardzo trudno zmobilizować się do 
codziennego, jednostajnego zaangażowania. 

5. PO FIO, EFS dają szansę osobom zagrożonym wykluczeniem dostosowania się do trudniej 
sytuacji na rynku pracy. Fundusze te przyczyniają się do promowania różnych form działal-
ności gospodarczej, a także wspierają przedsiębiorczość mieszkańców wsi.
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Summary
The article presents a range of definition of terms social inclusion and social economy. Most important legal 

and organizational solutions in the field of social inclusion in Poland. We analyzed the forms of social inclusion 
implemented in rural areas in Poland: Labour Fund, Operational Programme for Civic Initiatives (PO FIO), 
Operational Programme Human Capital (OP HC). Supporting the adaptability of workers and provide the flexibility 
of labor markets and social capital through education, the main assumptions of modern active labor market policy 
in Poland. This policy is implemented in the operating fund, while the support of a number of EU programs.
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