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wg rozdzielnika  

Dotyczy: postulatów dotyczących programowania wsparcia z zakresu włączenia 
społecznego w ramach perspektywy finansowej 2021 ― 2027, w tym wytycznych 
oraz Listy Wskaźników Kluczowych

Szanowni Państwo, 

bardzo dziękujemy za Państwa wiedzę ekspercką oraz wkład w prace nad 

programowaniem i realizacją wsparcia z zakresu włączenia społecznego w ramach 

Funduszy Europejskich. Jest to nieoceniona pomoc zarówno dla Instytucji Zarządzających 

Programami Regionalnymi, jak też dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, by 

w jak najlepszy sposób koordynować wdrażanie wsparcia. 

Zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych oraz wzmocnienie procesu ich 

deinstytucjonalizacji, to jeden z priorytetów perspektywy finansowej 2021 – 2027. Z uwagi 

na wyzwania demograficzne, w tym przede wszystkim znaczący wzrost udziału osób 

starszych (w tym osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) 

w populacji, jest szczególnie ważne by interwencje w tym zakresie zaplanować w możliwie 

najlepszy sposób. Zgadzam się także, że kluczowym aktorem w procesie rozwoju usług 

społecznych oraz ich deinstytucjonalizacji powinny być podmioty ekonomii społecznej, 

a w szczególności przedsiębiorstwa społeczne. Dlatego też, zapewniamy szeroką 

dostępność różnych form finansowania dla sektora ekonomii społecznej, łącznie 

z innowacyjnymi narzędziami budującymi rynek dla podmiotów ekonomii społecznej 

w obszarze usług społecznych, które zaplanowano w programie krajowym. 
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Odpowiedź na poszczególne przesłane przez Państwa postulaty przedstawiam 

w załącznikach do niniejszego pisma. Równocześnie zachęcam do dalszego kontaktu, 

zarówno w ramach np. konsultacji wytycznych, jak też w formie roboczych kontaktów 

z przedstawicielami departamentów odpowiedzialnych za poszczególne obszary. 

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych 

2. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

3. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

4. Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

5. Instytut Spraw Obywatelskich

a także inne organizacje zrzeszone w Porozumieniu DI.2035

Załączniki:

1. Kluczowe postulaty i propozycje rozwiązań w sprawie wytycznych w zakresie 

włączenia społecznego — odniesienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

2. Kluczowe uwagi  dotyczące Listy Wskaźników Kluczowych EFS+ i EFRR — 

odniesienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Do wiadomości:

1. Departament Strategii (w miejscu)

2. Departament Programów Regionalnych (w miejscu)
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