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• Co mówią na ten temat 
Rekomendacje Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dn. 21 lipca 
2021 r.?



Rola Rekomendacji MFiPR

• podpowiedź jakie cele szczegółowe dotyczące włączenia 
społecznego realizować w ramach programów regionalnych,
by odpowiadać na potrzeby odbiorców wsparcia i elastycznie 
zarządzać alokacją

• wskazanie propozycji uwzględniających polskie uwarunkowania 
instytucjonalno-prawne i wyzwania oraz osadzenie
w doświadczeniach dotychczasowych perspektyw finansowych



Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym 

Rynek 
pracy, 
zasoby 
ludzkie

Edukacja i 
kompetencje

Włączenie i 
integracja 
społeczna

cel szczegółowy j) 
wspieranie integracji społeczno-
gospodarczej społeczności   
marginalizowanych, takich jak 
Romowie

Ochrona 
zdrowia

Kultura i 
turystyka

Projekty 
innowacyjne i 
współpracy 

ponadnarodowej

Na podstawie projektu UMOWY PARTNERSTWA DLA REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021 – 2027 W POLSCE, 
styczeń 2021



Rekomendacje MRiPR
• Wybór celu szczegółowego j rekomendowany jest w sytuacji gdy populacja osób ze 

społeczności romskiej jest znacząca w danym regionie (decyzja IZ podyktowana sytuacją 

regionalną)

lub

• Wsparcie dla tej grupy może być także realizowane w ramach odrębnego typu działań 

w innych celach szczegółowych (cel szczegółowy l)

• Co to oznacza w programowaniu wsparcia dla członków społeczności romskiej?

diagnoza (wyzwanie!) - analiza potrzeb

zakres wsparcia 

wskaźniki



Rekomendacje MFiPR

Zakres wsparcia oraz rodzaje działań/typy operacji - w ramach celu (j):

kompleksowe działania na rzecz poprawy sytuacji członków 
społeczności romskiej:

• poprawa wykształcenia i zatrudnienia osób z tej grupy

• likwidowanie barier, które utrudniają zatrudnianie osób z tej 

społeczności i integracji ze społecznością większościową - działania 

skierowane do otoczenia, ale ukierunkowane na integrację



Cel (j) - grupy docelowe:

• członkowie społeczności romskiej i ich otoczenie

Beneficjenci:
• JST i ich jednostki organizacyjne 
• stowarzyszenia i związki JST
• podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe
• przedsiębiorstwa społeczne
• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
• samorząd gospodarczy i zawodowy
• partnerzy społeczni
• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
• przedsiębiorcy

Sposób realizacji działań:

• projekty konkursowe



Zagadnienia dotyczące społeczności 
romskiej – na co zwrócić uwagę
w programowaniu wsparcia?



Romowie  - charakterystyka/rys historyczny

• Romowie czy Cyganie? Kto jest Romem/Cyganem?

• Indyjska geneza, Persja, Bizancjum-Grecja, Europa

• Pojawienie się na ziemiach polskich, polityka I Rzeczypospolitej, 

okres zaborów, migracje Kełderaszy i Lowarów, II RP - królestwa Kwieków

• Zagłada europejskich Romów 

• PRL, akcja osiedleńczo-produktywizacyjna, koniec świata nomadów

• Organizacja społeczna Romów – grupy i „nacje”  

• Język, dialekty

• Uwarunkowania kulturowe, wartości (Romanipen), tradycje, prawo wewnętrzne, 

świat Romów i Gadźów

• Życie wewnętrzne Romów a działalność publiczna

• Kultura, media (prasa, tv), publikacje  



Romowie  - charakterystyka/ramy prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 35: 

• gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i 
rozwoju własnego języka i kultury, zachowania obyczajów i tradycji

• zapewnia mniejszościom narodowym i etnicznym prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych 
i kulturalnych oraz instytucji służących ochronie tożsamości religijnej

• zapewnia prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej. 

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

• zawiera definicję mniejszości narodowych i etnicznych

• nakłada na organy władzy publicznej obowiązek podejmowania odpowiednich środków w celu wspierania 
działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości

• umożliwia przyznawanie mniejszościom dotacji celowych i podmiotowych

• tworzy Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, będącą organem opiniodawczo-
doradczym Prezesa Rady Ministrów.



Romowie - charakterystyka/dane statystyczne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

• Czwarta co do wielkości mniejszość 

• Kobiety - 51,5 % / Mężczyźni - 48,5 %  

• ludność miejska – 92 %

• wykształcenie wyższe – 272 osób (2%) 

• wykształcenie średnie – 934 (7%) 

• wykształcenie niższe niż średnie – 11 028 (82%)

• wiek tzw. produkcyjny mobilny (18-44 lata) - 43%

• wiek przedprodukcyjny - 29% 

• wiek poprodukcyjny - 6% 

• osób pracujące (15 lat i więcej) - 13%. 

• osoby bezrobotne - 16%

• osoby bierne zawodowo - 63% 



Romowie  - wsparcie instytucjonalne

• minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych

• Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki 
Społecznej

• Wojewodowie, Pełnomocnicy Wojewody do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

• Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP

• Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (2 przedstawicieli)

Zespół do Spraw Romskich (20 przedstawicieli)



Romowie - programy strategiczne
• Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim

na lata 2001 - 2003

• Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2004 - 2013)

• Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020

• Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030

• Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (PIW EQUAL)

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 1.3.1 - projekty na rzecz społeczności romskiej 

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.7. Zwiększenie szans

na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• Działalność krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych: Fundacja Batorego, Europejski   
Instytut na Rzecz Demokracji, Know-How Fund, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Fundacja Bank 
Żywności, Polski Czerwony Krzyż, Program na Rzecz Rozwoju ONZ



Romowie - model działań lokalnych

Diagnoza sytuacji/interesariusze/działania

• nawiązanie współpracy z lokalną społecznością romską: organizacje romskie, asystenci edukacji romskiej, 
nieformalni liderzy, osoby publiczne - działacze społeczni (sportowi, religijni, artyści), rodzice uczniów 
romskich

• nawiązanie współpracy z nie-romskimi interesariuszami: Pełnomocnicy Wojewody do Spraw Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych, Urzędy Gmin i Miast (piony edukacji i pomocy społecznej), szkoły (nauczyciele 
wspomagający edukację romską, pedagodzy), Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Pracy (instytucje rynku 
pracy), stowarzyszenia, fundacje, ZHP, kluby sportowe, PZW (wędkarze), PCK, związki wyznaniowe, inne 
pozarządowe

• budowa zespołów konsultacyjnych i roboczych: klarowny podział odpowiedzialności, wyczerpujące
i szczere komunikowanie o możliwościach i barierach, pełna i jak najszerzej kolportowana informacja o 
źródłach i środkach finansowych angażowanych w działania i zarządzanie

• informacyjne/medialne działania osłonowe nakierowane na lokalną społeczność: wskazywanie 
wspólnych korzyści, pożytków, wartości dodanej, płynących z realizacji tzw. działań romskich; rozbrajanie 
plotek i podejrzeń o nieuprawnione faworyzowanie Romów (lokalne media, radni, lokalne autorytety)



Romowie - działania: edukacja i rynek pracy

• zajęcia z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej

• finansowanie edukacji przedszkolnej

• działalność świetlic środowiskowych

• zajęcia dodatkowe/kółka zainteresowań - m.in. sportowe, artystyczne, modelarskie, inne 

• organizacja wycieczek i wyjazdów integracyjnych

• diagnoza lokalnego rynku pracy

• doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

• warsztaty psychologiczne

• warsztaty aktywizacji zawodowej 

• szkolenia i kursy zawodowe

• staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie



Romowie - działania: zdrowie, komunikacja społeczna

• porady i konsultacje lekarzy

• działalność pielęgniarek środowiskowych

• organizacja białych dni

• wsparcie psychologiczne, skierowane w szczególności do kobiet

• propagowanie wiedzy o Romach (seminaria, wykłady i prelekcje, wystawy, koncerty, festyny, 
promocja lokalnych twórców, spotkania w formule tzw. "żywej biblioteki", wydawnictwa książkowe 
i periodyczne, kampanie informacyjne, inne)

• działania mające na celu wzrost standardu usług instytucji/podmiotów działających na rzecz 
Romów (szkolenia i warsztaty dla pracowników oświaty, administracji, służby zdrowia, służb 
mundurowych – przedstawicieli instytucji pracujących z Romami) 



Romowie  - analizy, raporty, ewaluacje
• Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol

• Raport z ewaluacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/11251,Raport-z-ewaluacji-Programu-
romskiego-2014-2020.html

• Ocena skuteczności i trafności wsparcia realizowanego na rzecz społeczności romskiej oraz 
efektów działań podejmowanych w projektach wdrażanych w ramach Poddziałania 1.3.1 POKL 
RAPORT KOŃCOWY https://www.ewaluacja.gov.pl/media/25395/rzl_242.pdf

• Raport organizacji społecznych dotyczący wdrożenia narodowej strategii integracji Romów w 
Polsce - Ocena postępu strategii w czterech kluczowych obszarach polityk publicznych

https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-poland-
2018-eprint-pl.pdf

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/11251,Raport-z-ewaluacji-Programu-romskiego-2014-2020.html
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/25395/rzl_242.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-poland-2018-eprint-pl.pdf


• Raport ewaluacyjny „Ocena wsparcia skierowanego do społeczności romskiej w Polsce z PO WER 
oraz innych programów realizowanych na rzecz Romów”

https://efs.mrips.gov.pl/wiadomosci/raport-ewaluacyjny-ocena-wsparcia-skierowanego-do-spolecznosci-romskiej-w-
polsce-z-po-wer-oraz-innych-programow-realizowanych-na-rzecz-romow

• Edukacja dzieci romskich/publikacje, informator dla rodziców

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/edukacja-dzieci-romskic/7573,Podreczniki-i-publikacje.html

• Księga Dobrych Praktyk Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz 
Cudzoziemców

https://czulent.pl/ksiega-dobrych-praktyk-dzialan-na-rzecz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-cudzoziemcow/

• DOBRE PRAKTYKI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.1 PO KL

Romowie - analizy, raporty, ewaluacje

https://efs.mrips.gov.pl/wiadomosci/raport-ewaluacyjny-ocena-wsparcia-skierowanego-do-spolecznosci-romskiej-w-polsce-z-po-wer-oraz-innych-programow-realizowanych-na-rzecz-romow
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/edukacja-dzieci-romskic/7573,Podreczniki-i-publikacje.html
https://czulent.pl/ksiega-dobrych-praktyk-dzialan-na-rzecz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-cudzoziemcow/


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Andrzej Grzymała-Kazłowski, e-mail: romuzeum@op.pl

Agnieszka Deja, OZRSS – SIRES II



Projekt: "Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” (SIRES II) realizowany jest w ramach Działania 
2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizują:
Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS), 
Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR), Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).


