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Raz pewna pani z Chorzowa
Choç siwa ju˝ by∏a jej g∏owa
Mocno tupn´∏a nó˝kà
Chc´ byç sanitariuszkà!
Krzykn´∏a ta pani z Chorzowa

Raz pewien Rom ze S∏awna
PomyÊla∏: to rzecz zabawna
z drewna wytwarzaç przedmioty
Wi´c zabra∏ si´ do roboty
Ten Rom z pomorskiego S∏awna

Bezrobotne kobiety z Chorzowa zało˝yły spó∏dzielni´ socjalnà Szansa i Wsparcie. Przeszły
szkolenie i rozpocz´ły prac´ jako sanitariuszki. Wszystkie były ju˝ dobrze po czterdziestce.
EFS przeznacza Êrodki na wsparcie osób pozostajàcych bez zatrudnienia. Ze szkoleƒ
i warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy mogà skorzystaç m.in. osoby
po 45. roku ˝ycia.

Bezrobotni Romowie ze Sławna zało˝yli spółdzielni´ Kaszt-Rom, która wytwarza deski,
rusztowania, stolark´ budowlanà.
EFS współﬁnansuje dzia∏ania na rzecz mniejszoÊci narodowych, w tym projekty edukacyjne,
szkolenia z nauki j´zyka polskiego oraz oferuje pomoc w zdobyciu nowego zawodu i spe∏nieniu
formalnoÊci zwiàzanych z pobytem w Polsce.

Raz pewien m´˝czyzna z Ba∏towa
W przebraniu paradowa∏
Straszliwego jaszczura.
A˝ wszystkim cierp∏a skóra
Gdy kroczy∏ dinozaur z Ba∏towa

Wra˝liwy m∏odzieniec w W´dzinie
Mieszka∏ w oÊrodku, co s∏ynie
Z leczenia uzale˝nionych.
OpuÊci∏ go odmieniony
Jest teraz kierowcà, nie zginie!

Jeszcze w 2003 roku poziom bezrobocia w Bałtowie przekraczał 30 proc. Akurat wtedy
naukowcy odnaleêli nieopodal Êlady dinozaurów. To natchn´ło mieszkaƒców. Zało˝yli pierwszy
w Polsce park jurajski, teraz odwiedzany przez 200 tys. turystów rocznie.
EFS oferuje Êrodki na projekty wspierajàce rozwój przedsi´biorczoÊci. Pomoc mogà otrzymaç
m.in. osoby zamierzajàce otworzyç w∏asnà ﬁrm´.

W oÊrodku Szkoła ˚ycia w W´dzinie mieszkajà osoby uzale˝nione i bezdomne. OÊrodek
organizuje kursy, dzi´ki którym pensjonariusze mogà zdobyç umiej´tnoÊci pozwalajàce
na podj´cie pracy.
Młodzie˝ zagro˝ona wykluczeniem spo∏ecznym mo˝e w ramach EFS skorzystaç ze sta˝y
i praktyk zawodowych oraz szkoleƒ i warszatatów rozwijajàcych umiej´tnoÊci radzenia
sobie w trudnych sytuacjach ˝yciowych i zwi´kszajàcych szans´ na znalezienie pracy.

Pokoloruj rysunek

Autobus-wycinanka

1.

2.

3.

przed z∏o˝eniem mo˝esz naciàç
niewielkie rowki w papierze wzd∏u˝
przerywanych linii (zrób to t´pà stronà
no˝yczek przy linijce) – autobus b´dzie
si´ wtedy lepiej sk∏ada∏

zrób naci´cia wzd∏u˝ linii
w zaznaczonych miejscach

wyjmij wycinank´
z ksià˝eczki i wytnij
autobus wzd∏u˝ linii
ciàg∏ych

wzdłuż linii przerywanych zegnij

tutaj zrób nacięcia (wzdłuż linii)

tutaj zrób nacięcia (wzdłuż linii)

tutaj zrób nacięcia (wzdłuż linii)

tutaj zrób nacięcia (wzdłuż linii)
wytnij autobus wzdłuż linii ciągłych
wzdłuż linii przerywanych zegnij

4.

5.

z∏ó˝ autobus z ty∏u
i z przodu, zaczepiajàc
o siebie naci´te
koƒcówki

z∏ó˝ mask´ i ty∏
autobusu, zginajàc
je wzd∏u˝ przerywanych
linii i zawijajàc
pod spód

1.

2.

6.

mo˝esz od spodu przykleiç mask´
i ty∏ autobusu kawa∏kami taÊmy
klejàcej – autobus b´dzie wtedy
si´ lepiej trzyma∏

Bardzo mi∏y jegomoÊç z Krakowa
W swoim czasie psychicznie chorowa∏
DziÊ przyjació∏ ma wielu
i pracuje – w hotelu
jest kucharzem ten jegomoÊç z Krakowa

Dama z Piàtkowa, z Poznania
Nie mia∏a na czynsz i ubrania
Zosta∏a ogrodniczkà
˚eby utrzymaç licznà
Rodzin´ ta dama z Poznania

W krakowskim pensjonacie Pokoje u Pana Cogito pracujà ludzie cierpiàcy na choroby
psychiczne. Celem przedsi´wzi´cia jest rehabilitacja oraz aktywizacja zawodowa tych osób,
tak aby mogły znaleêç swoje miejsce na rynku pracy.
Osoby niepełnosprawne mogà uczestniczyç w doﬁnansowanych z EFS projektach promujàcych
ich zatrudnienie, w których wykorzystywane sà nowoczesne metody pracy.

Na Piàtkowie, poznaƒskiej dzielnicy-sypialni, działa Centrum Integracji Społecznej „Piàtkowo”.
Dla osób zagro˝onych eksmisjà organizuje warsztaty, na których mo˝na si´ nauczyç m.in.
opieki nad zielenià miejskà.
Ze Êrodków EFS wspierane b´dà równie˝ projekty sprzyjajàce godzeniu ˝ycia zawodowego
i rodzinnego oraz wyrównywaniu szans kobiet i m´˝czyzn na rynku pracy, w tym m.in.
telepraca, praca w niepe∏nym wymiarze czasu i rotacyjna oraz po∏àczona z mo˝liwoÊcià
zapewnienia opieki nad dzieçmi.

Pani z Kwilicza (niedu˝ej miejscowoÊci)
W pegeerze pracowa∏a w m∏odoÊci
Pegeeru ju˝ nie ma
Ale ona r´ce dwie ma
Jest krawcowà, szyje ró˝ne ró˝noÊci

Pewien pan, co w sto∏ecznym ˝y∏ mieÊcie
Wyszed∏ w∏aÊnie z wi´zienia, nareszcie
„Czas moralnà przejÊç zmian´
Mechanikiem zostan´”
Tak powiedzia∏ i tak zrobi∏, uwierzcie

Stowarzyszenie Dla Ludzi i Ârodowiska wyremontowało opuszczony dworzec kolejowy
w Kwiliczu i zorganizowało w nim Centrum Integracji Społecznej, w którym działajà
m.in. warsztat krawiecki, sklep ogrodniczy, ﬁrma cateringowa.
Osoby bezrobotne z terenów wiejskich mogà uczestniczyç w projektach doﬁnansowywanych
z EFS wspierajàcych tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem, a tak˝e ze szkoleƒ, z kursów
i z praktyk umo˝liwiajàcych zmian´ kwaliﬁkacji zawodowych.

Warszawska fundacja Sławek pomaga ludziom, którzy po wyjÊciu z wi´ienia chcà rozpoczàç
uczciwe ˝ycie. Spółdzielnia umo˝liwia im prac´ w warsztacie samochodowym, internetowej
rozgłoÊni radiowej, brygadach budowlano-remontowych.
EFS ﬁnansuje szkolenia dla osób pozbawionych wolnoÊci, które chcia∏yby podnieÊç swoje
kwaliﬁkacje zawodowe. W ten sposób wi´êniowie mogà przygotowaç si´ do ˝ycia na wolnoÊci
jeszcze w zakładach karnych.

W ksià˝eczce, którà paƒstwo trzymacie w r´ku,
opowiadamy o rozmaitych ludziach: paniach
po czterdziestce, osobach niepe∏nosprawnych,
mieszkaƒcach wielkich blokowisk i terenów,
gdzie kiedyÊ funkcjonowały PGR-y, byłych wi´êniach. Wszystkich ich łàczy jedno – jeszcze niedawno nie mieli pracy i było im bardzo ci´˝ko.
I teraz nie jest im lekko, ale ich sytuacja zmieniła si´ diametralnie, bo pracujà. Sà i czujà si´
potrzebni.
Ich ˝ycie si´ zmieniło, poniewa˝ została im
udzielona pomoc. Trzeba zaznaczyç, ˝e nie była to pomoc zupełnie bezinteresowna. Społeczeƒstwu du˝o bardziej ni˝ utrzymywanie bezrobotnych opłaca si´ umo˝liwienie im podj´cia
pracy.
W opisanych przypadkach w aktywizacji zawodowej pomogły projekty doﬁnansowane ze Êrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podstawowe cele Europejskiego Funduszu Społecznego nie zmieniły si´ od 1957 roku: chodzi
o to, by jak najwi´cej mieszkaƒców Unii miało
prac´ i by warunki zatrudnienia były jak najlepsze. Zmieniane i unowoczeÊniane sà tylko
formy, metody i sposoby działania funduszu.
To, w jaki sposób pieniàdze EFS w Polsce b´dà
rozdysponowywane w najbli˝szych latach, okreÊla Program Kapitał Ludzki. Jest on jednym
z programów słu˝àcych realizacji w latach
2007-2013 Narodowej Strategii SpójnoÊci, której głównym celem jest spowodowanie, by ludziom w Polsce ˝yło si´ łatwiej i lepiej. Historie
opisane w ksià˝eczce wydarzy∏y si´ przed 2007
rokiem, dlatego pod ka˝dà z nich umieÊciliÊmy
informacj´, z jakiego rodzaju wsparcia ze Êrod-
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ków EFS mogà osoby opisane w wierszykach
skorzystaç dzisiaj. Program Kapita∏ Ludzki ma
kilka podstawowych priorytetów, centralnych
i regionalnych. Oto one.
Priorytety centralne:
1. Zatrudnienie i integracja społeczna
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału
adaptacyjnego oraz poprawa stanu zdrowia
osób pracujàcych
3. Wysoka jakoÊç systemu oÊwiaty
4. Szkolnictwo wy˝sze i nauka
5. Dobre rzàdzenie
Priorytety regionalne:
6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
7. Promocja integracji społecznej
8. Regionalne kadry gospodarki
9. Rozwój kształcenia i kompetencji
w regionach
Tego, kto i o jakà pomoc mo˝e si´ ubiegaç w ramach Programu Kapita∏ Ludzki mo˝na dowiedzieç si´ telefocznie dzi´ki infolinii EFS: 0 801
337 801. Mo˝na te˝ wysłaç e-mail na adres:
pokl@mrr.gov.pl.
Programem Kapitał Ludzki zarzàdza:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarzàdzania
Europejskim Funduszem Społecznym
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. (+48 22) 501 50 04
faks (+48 22) 501 50 31
www.efs.gov.pl

