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Włącznie i integracja
w ramach 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego +



Z czego wynika zaplanowane na lata 
2021-2027 wsparcie? 



Sytuacja społeczno-
gospodarcza 

województwa

Sytuacja 
demograficzna

COVID i wojna w 
Ukrainie

Doświadczenia i 
wnioski z wdrażania 
RPO WiM 2014-2020

Włączenie 
społeczne w 
ramach EFS+ 

- geneza



Włączenie społecznego w RPO WiM
2014-2020 w liczbach 



Liczba podpisanych 
umów łącznie: 907

Wartość 
dofinansowania: 

684 174 306 zł

Wartość projektów 
ogółem:

737 238 172 zł

Liczba osób objętych 
wsparciem: 56 373



Dokumenty strategiczne



1. Strategia rozwoju usług społecznych, polityka
publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)

2. Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju
społeczno-gospodarczego.

3. Strategia polityki społecznej województwa
warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030

4. Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i
Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025

5. Regionalny plan rozwoju usług społecznych i
deinstytucjonalizacji w województwie warmińsko-
mazurskim



Główne kierunki działań w latach 
2021-2027 



• Usługi społeczne na rzecz osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
(DEINSTYTUCJONALIZACJA)

• Usługi społeczne na rzecz rodzin 

• Usługi społeczne na rzecz osób w kryzysie bezdomności

• Mieszkalnictwo wspomagane

• Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu 
(transport door-to-door)

• Wsparcie tworzenia i rozwoju CUS

• Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej (PROJEKT 
STRATEGICZNY: „Społeczny wymiar Warmii i Mazur –
wsparcie i opieka”)

Usługi 
społeczne

• Zdrowotne programy profilaktyczne 

• Opieka długoterminowa w formie 
zdeinstytucjonalizowanej

Usługi 
zdrowotne



• Aktywizacja społeczno-zawodowa poszerzona o 
usługi towarzyszące na rzecz rodzin (np. poprawa 
warunków mieszkaniowych)

• Aktywizacja w podmiotach reintegracji 
społecznej i zawodowej 

• Ekonomia społeczna

Aktywizacja 
społeczno-
zawodowa

• Włączenie i aktywizacja społeczna, edukacyjna, 
kulturalna i zdrowotna oraz inne usługi 
towarzyszące

• Integracja z lokalną społecznością

Integracja 
obywateli 

państw 
trzecich



Środki  finansowe na włączenie 
społeczne – porównanie perspektyw



61%

20%

3%

16%

Alokacja 2014-2020
128 000 000 euro

aktywizacja społeczno-zawodowa

usługi społeczne

usługi zdrowotne

ekonomia społeczna

15%

50%

12%

17%

6%

Alokacja 2021-2027
139 658 886 euro

aktywizacja społeczno-zawodowa

usługi społeczne

usługi zdrowotne

ekonomia społeczna

integracja obywateli państw trzecich



Osoby objęte wsparciem



– osoby wykluczone z dostępu do usług, w szczególności 
osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu oraz opiekunowie/rodziny sprawujące 
opiekę nad osobami wymagającymi wsparcia

– otoczenie ww. osób

– kadry jednostek pomocowych

- osoby lub rodziny najbardziej potrzebujące pomocy, w 
szczególności dzieci i młodzież wymagające wsparcia

- osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem 
mieszkaniowym

- otoczenie ww. osób

- kadry jednostek pomocowych

- rodzinna piecza zastępcza (projekt strategiczny)

Usługi 
społeczne –

osoby 
potrzebujące 

wsparcia

Usługi 
społeczne –

rodziny i 
bezdomność 



- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (w tym wykluczeniem komunikacyjnym)

- osoby bierne zawodowo

- rodziny i społeczności lokalne zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym

- otoczenie ww. grup docelowych

- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w 
rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii 
społecznej,

- podmioty ekonomii społecznej i ich pracownicy, w 
szczególności przedsiębiorstwa społeczne i organizacje 
pozarządowe

Aktywizacja 
społeczno-
zawodowa

Ekonomia 
społeczna



– opieka długoterminowa: osoby wykluczone z dostępu do 
usług kwalifikujące się do opieki długoterminowej, 
otoczenie ww. osób, kadra jednostek pomocowych

– programy profilaktyczne: osoby narażone na choroby 
stanowiące istotny problem w regionie, mające problem z 
dostępem do usług profilaktycznych

– obywatele państw trzecich, w tym migranci oraz 
ich rodziny i otoczenie

- społeczność przyjmująca obywateli państw 
trzecich

Usługi 
zdrowotne

Integracja 
obywateli 

państw 
trzecich



Dziękuję za uwagę

Dorota Solnicka 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie


