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WŁOSKIE WZORCE 
- WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z INSTYTUCJAMI POMOCY 

SPOŁECZNEJ W BRESCII W RAMACH PROJEKTU  
LEONARDO DA VINCI

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ  
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

CEL GŁÓWNY: PORÓWNANIE WŁOSKIEGO I POLSKIEGO 
SYSTYEMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WYMIANA 

DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE POMOCY 
OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI KOBIETOM I DZIECIOM.

Cele szczegółowe:
poznanie włoskich rozwiązań instytucjonalnych , stowarzyszeń •	
w obszarze pomocy społecznej
poznanie relacji pomiędzy centralną polityką społeczną, a polityką •	
realizowaną przez region: Lombardia
poznanie roli organizacji pozarządowych we włoskim systemie instytucji •	
pomocy i integracji – współczesny obraz współpracy
poznanie i ocena roli władz lokalnych – gmina miasto, w realizacji zadań •	
pomocy społecznej
zaznajomienie się z rozwiązaniami w obszarze ochrony zdrowia •	
i pomocy prawnej świadczonej wobec osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej itp.



W ramach udziału w projekcie Leonardo da Vinci poświęconemu wymianie do-
świadczeń związanych z pomocą kobietom i dzieciom znajdującym się w kryzy-
sowych  sytuacjach życiowych wzięło udział 15 pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  i 6 pracowników  Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiano-
wicach Śląskich. Aby przyjrzeć się systemowi pracy i formom pomocy spotkania 
odbywały się z przedstawicielami 13 różnych instytucji i stowarzyszeń, którzy 
przedstawili grupie misje swoich organizacji oraz sposób ich realizacji.



Mistral Società Cooperativa Sociale

Instytucją przyjmującą Polaków we Włoszech była Mistral Società Cooperativa 
Sociale. Mistral to spółdzielnia non-profit, założona przez ludzi z wieloletnim do-
świadczeniem w dziedzinie mobilności młodzieży, polityki młodzieżowej, tury-
styki, szkoleń i poradnictwa zawodowego.

Główne cele organizacji to:
promowanie zrównoważonego rozwoju terytorialnego we współpracy •	
ze stowarzyszeniami, a także przedsiębiorstwami handlowymi 
i produkcyjnymi,
promowanie rozwoju kulturalnego i gospodarczego młodzieży w trudnej •	
sytuacji.

Aby osiągnąć swoje cele, Mistral oferuje: usługi w międzynarodowej mobilności 
dla młodzieży i nieletnich, takich jak: wymiany, staże, wolontariat, wyjazdy opie-
kunek do dzieci w ramach projektów UE np. Leonardo da Vinci.

POMOC SPOŁECZNA WE WŁOSZECH

System pomocy społecznej we Włoszech w dość istotny sposób różni 
się od pomocy społecznej w Polsce.

We Włoszech pomoc w formie  
zasiłku pieniężnego przysługuje obywatelom  

(zarówno Włochom jak i cudzoziemcom),  
w trudnej sytuacji socjo-ekonomicznej.   

Ten rodzaj pomocy w języku urzędowym określany jest 
terminem intervento economico a sostegno del cittadino.

Pomoc przysługuje między innymi:
rodzinom w trudnej sytuacji materialnej (famiglie con basso redditto)•	
rodzicowi samotnie wychowującemu niepełnoletnie dzieci  •	
(genitore solo con figli minori)
samotnym starszym osobom, tj. mężczyznom powyżej 65 roku życia •	
i kobietom powyżej 60 lat (anziano/anziana sola)
rodzinom, których członek jest niepełnosprawny  •	
(familiare convivente disabile)



osobom zmagającym z ciężkimi i przewlekłymi chorobami  •	
(nel nucleo di persona affetta da gravi problematiche sanitarie)
osobom bezdomnym (senza fissa dimora)•	

Jeśli w rodzinie są niepełnoletnie dzieci, a osiągane dochody ledwo starczają na 
związanie końca z końcem,  ze strony miejskiej opieki społecznej można otrzy-
mać pomoc pieniężną na zapłacenie np. zaległych rachunków, czynszu, a także 
na pokrycie wydatków ekstra: specjalistyczne badania lekarskie, zakup okula-
rów, aparatury medycznej, lekarstw, żywności dietetycznej, odżywek itp.

Pomoc bezgotówkowa
Włoskie ośrodki opieki społecznej oferują również różne formy pomocy bezgo-
tówkowej. Osobom dotkniętym ubóstwem wydawane są np. talony na zakup 
produktów spożywczych, ciepłe posiłki w stołówce, bezdomnym udzielane jest 
schronienie. Kto nie ma pieniędzy na odzież dla siebie czy dzieci również może 
liczyć na pomoc w postaci niezbędnych ubrań.

WSPARCIE DLA KOBIET WE WŁOSZECH

Jak wynika z powyższego nie ma szczególnej pomocy świadczonej przez państwo 
dla kobiet doświadczonych przemocą, a problem ten jest we Włoszech bardzo 
częsty, wiąże się również  z kulturą emigrantów pochodzących z krajów bliskiego 
wschodu i Afryki, gdzie stosunek do kobiet w istotny sposób różni się od podejścia 
mieszkańców zachodniej europy.

Wsparciem ofiar przemocy we Włoszech zajmują się głównie podmioty 
ekonomii społecznej jak również powołane do tego osoby i instytucje pań-
stwowe.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy  
wobec kobiet i przemocy domowej podpisana w Stambule  

w maju 2011r.

Można wyróżnić między innymi następujące rodzaje przemocy:
przemoc fizyczna (np. bicie, popychanie)•	
przemoc psychiczna (np. zniewaga, zarzuty)•	
przemoc ekonomiczna (np. zakaz pracy, zakaz korzystania ze wspólnych •	
rachunków)
przemoc seksualna (np. użycie niechcianych materiałów porno)•	
przemoc kulturowa (np. rytualne zabójstwa)•	
Stalking (natrętne zachowania, wysyłanie sms-ów, listów, kwiatów)•	



Dokument ten stwarza ramy dla prawnego przeciwdziałania wszelkim formom 
przemocy wobec kobiet na poziomie europejskim, a także zapobiegania, ściga-
nia i likwidowania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Konwen-
cja zapewnia także specjalny mechanizm monitoringu, by zadbać o efektywne 
wdrożenie jej przepisów przez strony, które ją ratyfikowały.

Konwencja uznaje, że kobiety i dziewczęta są narażone na przemoc ze względu 
na płeć bardziej niż mężczyźni i chłopcy, ale ma być zastosowana do wszystkich 
ofiar przemocy domowej, niezależnie od płci. Strony Konwencji zobowiązują się 
m.in. do działań profilaktycznych, m.in. do tego, że podejmą konieczne działania 
zachęcające społeczeństwo, a w szczególności mężczyzn i chłopców, do aktyw-
nego udziału w zapobieganiu wszelkim formom przemocy. Dokument ma mieć 
zastosowanie zarówno w czasie pokoju jak i w sytuacjach konfliktów zbrojnych.
Na tej podstawie została wydana Ustawa Rady Regionu Lombardii n. 47, która 
uznaje że przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna, gospodarcza wobec kobiet, 
w tym zagrożenie przemocą, a także przymus lub arbitralne pozbawienie wol-
ności, mające miejsce tak w życiu publicznym, jak i w życiu prywatnym, mają-
cych wpływ na prawo do życia, bezpieczeństwa, wolności, godności, integralno-
ści fizycznej i emocjonalnej stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego 
i psychicznego kobiety. 
Dlatego należy dążyć w kierunku wsparcia kobiet,  tworząc regionalną sieć skła-
dającą  się z instytucji ochrony zdrowia, instytucji edukacyjnych.

W TRAKCIE WIZYT STUDYJNYCH POZNALIŚMY  
NASTĘPUJĄCE INSTYTUCJE:

Consigliere di Parità – Provincia di Brescia- Anna Maria Gandolfi czyli 
Radna ds. Równośći Praw dla prowincji Brescia  (odpowiednik naszego 
pełnomocnika ds. równości)

Radny Regionu Równości jest stanowiskiem  ustanowiony ustawą 125/1991 
„Pozytywne działania na rzecz realizacji zasady równości płci w miejscu pracy” 
i określony w rozdziale IV dekretu 198/2006 „Kodeksu równości szans kobiet 
i mężczyzn.”
We Włoszech kobiety w zakładach pracy są dyskryminowane, często mają gor-
sze warunki pracy, mają też trudniej uzyskać zatrudnienie z uwagi na opiekę nad 
dziećmi i źle funkcjonujące miejsca opieki dla najmłodszych.



Rzecznik równości szans podejmuje problem 
dyskryminacji płci żeńskiej w zakładzie pracy bądź też 

kobiet bezrobotnych, poszukujących pracy. Wspiera 
kobiety w poszukiwaniu pracy lub ukierunkowuje do 

otwarcia własnych zakładów pracy. Tworzy grupy 
wsparcia dla dyskryminowanych kobiet. Oprócz 

tego przedstawia propozycje prawnych rozwiązań  
dotyczących dyskryminacji płci.

Celem wsparcia matek stworzono fundusz ds. pomocy matkom chcącym po-
wrócić do pracy.

Kolejnym wdrożonym pomysłem są banki czasu utworzone z myślą o pracowni-
kach, aby ułatwić im w ciągu dnia załatwienie osobistych spraw.



Comissione Pari Opportunità Comune di Brescia 
- Komisja Równych Szans na szczeblu gminnym
Miejska Komisja Równych Szans składa się z 26 kobiet tj.  16 kobiet stanowią 
posłanki Rady, a 10  kobiet jest mianowanych przez Radę Miasta (burmistrza), 
wybranych spośród kandydatek reprezentujących różne środowiska kobiet. Ko-
misja ta jest apolityczna i  spotyka się zazwyczaj co dwa tygodnie.
 
Do obowiązków komisji należy między innymi:

promowanie i  planowanie polityki w zakresie równych  szans kobiet •	
i mężczyzn;
podejmowanie działań w celu usunięcia przeszkód, które stanowią •	
bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację kobiet, aby przyczynić  się 
do pełnego rozwoju autonomii, tożsamości  kobiet w celu stymulowania 
wzrostu kultury równych szans poprzez badania, dokumentację 
i porównania;
promowanie i wspieranie udziału kobiet w strukturach  komunalnych, •	
zachęcanie do wdrażania inicjatyw, zachęcających kobiety do aktywnego 
ich udziału w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym;

Aktualnie komisja wybrała 3 najważniejsze obszary pracy:
przemoc w stosunku do kobiet•	
dyskryminacja kobiet•	
pogodzenie czasu pracy z życiem rodzinnym.•	



W ramach pomocy udzielanej kobietom, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji 
oraz przemocy pomagają też inne instytucje oraz związki zawodowe i korpora-
cje gospodarcze.

Należy do nich:

Azienda Sanitaria Locale
ASL to odpowiednik polskiej służby zdrowia.  W ramach Regionalnego Systemu 
Zdrowia prowincji Lombardia  jak również miasta Brescia prowadzi działania:

promowania i ochrony zdrowia obywateli,•	
działalność w zakresie usług zdrowotnych i socjalno-społecznych;•	
rozwoju zasobów ludzkich.•	

W ramach wizyt studyjnych w ASL skupiliśmy się na Servizio famiglia consultorio 
czyli usługach dla rodziny. W ramach tych poradni podejmowane są działania 
mające na celu zapobiegać między innymi problemom sanitarnym dzieci, braku 
uczuć, pedofilii, narkomani i alkoholizmowi.



Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori
Włoska Konfederacja Pracowniczych Związków Zawodowych, która zrzesza oko-
ło 100 tyś pracowników ( z regionu Brescia)  i reprezentuje wszystkie sektory 
z podziałem na 18 kategorii.

CISL zajmuje się między innymi:
szkoleniami, kursami•	
poradnictwem dla pracowników i pracodawców•	
poradnictwem w zakresie emerytur, chorób zawodowych, inwalidztwa•	
pomocą w rozliczaniu podatków•	
pomocą w rozliczaniu prowadzonej własnej działalności gospodarczej•	
emigrantami•	
ochroną konsumentów – wsparcie, polubowne załatwianie spraw•	

Według działaczy w/w związku w chwili obecnej Włochy borykają się z kryzy-
sem, efektem są zwolnienia z pracy, utrata mieszkań, brak zabezpieczenia dla 
osób starszych i chorych.

W czasie kryzysu w pierwszej kolejności zwalniane są kobiety i cudzoziemcy.  
Natomiast urzędy mają coraz mniej pieniędzy na pomoc socjalną.



Innym problemem dotykającym głównie matki jest brak miejsc w żłobkach 
i przedszkolach oraz niedostosowane godziny ich urzędowania do godzin pracy 
kobiety, dlatego też w 2013r.  około 1000 kobiet musiało zrezygnować z pracy, 
bo nie były w stanie pogodzić życia zawodowego i rodzinnego. Kobiety te nie 
mają także możliwości zatrudnienia się na ½ etatu, gdyż ograniczenia prawne 
wskazują iż tylko 20% zespołu z danego regionu może pracować na 1/2 etatu.

Przedstawiciele związków zawodowych uważają, że kryzys spowodował wzrost 
wzajemnego niesienia sobie pomocy, stąd w Brescii jest ok. 430 organizacji zrze-
szających wolontariuszy działających na rzecz ubogich. W związku z kryzysem 
niestety ani urzędy pracy, ani agencje pracy nie są w stanie rozwiązać problemu 
bezrobocia wśród kobiet oraz ludzi młodych do 30 roku życia.

Rozwiązaniem tego problemu jest zwiększająca się ilość firm jednoosobowych 
prowadzonych przez kobiety np. pralnie, krawiectwo, dzięki czemu łatwiej jest 
pogodzić obowiązki dotyczące pracy i życia rodzinnego.

Confederazione Nazionale dell’Artigianato Impresa Dona 
Stowarzyszenie wspierające działalność małych i średnich przedsiębiorców na 
poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym (odpowiednik naszej izby rze-
mieślniczej).

Reprezentuje 670 tys. zrzeszonych rzemieślników, małych i średnich przedsię-
biorców oraz osoby wykonujące wolne zawody, a także 240 tys. zrzeszonych 
emerytów.

W skład konfederacji wchodzi 10 sektorów oraz odrębny 
sektor dla kobiet i emerytów.

Pomagają między innymi w podpisywaniu umów,  
otwieraniu firm, kształcą np. poprzez kursy dla właścicieli, 

wspierają też osoby, które straciły pracę.

Na terenie konfederacji dla kobiet działa zrzeszenie 
dedykowane kobietom, które prowadzą własne firmy. 

Stworzono ten segment ponieważ z roku na rok wzrasta 
liczba firm prowadzonych przez kobiety. 



W stosunku do firm prowadzonych przez kobiety realizowany jest projekt pod 
nazwą „Start up”, którego celem jest pomoc w pozyskaniu kredytu.

Kolejnym problemem dla kobiet jest pogodzenie macierzyństwa z pracą. Urlop 
macierzyński trwa tylko 3 miesiące. Dlatego też przy współpracy ze związkami 
zawodowymi i spółdzielniami wdrażają różne projekty aby polepszyć sytuację 
kobiet. Dzięki pozyskanym środkom dają vouchery właścicielom firm. Za vo-
uchery można np. opłacić przedszkole.

Promują również tak samo jak związki zawodowe działania na rzecz kobiet 
w celu pogodzenia pracy i czasu dla rodziny np. duże firm tworzą przy swoich 
zakładach przedszkola, a małe firmy łączą się w sieć – jedna z fryzjerek przy swo-
im zakładzie otwarła mały żłobek dla swoich klientek, a z czasem pracownicy 
innych zakładów fryzjerskich również zaczęli korzystać z jego usług. Tego typu 
rozwiązania wynikają z potrzeb gdyż prywatne przedszkola są bardzo drogie, 
a czas pracy państwowych przedszkoli jest niedostosowany do godzin pracy 
obowiązujących na rynku pracy.



Confcooperative /Comitato Imprenditoria Femminile - Zrzeszenie spół-
dzielni/Komisja ds. przedsiębiorczości kobiet
Confcooperative Brescia jest zrzeszeniem spółdzielni socjalnych w szczególno-
ści  zajmujących się przedsiębiorczością kobiet.
W zrzeszeniu działa około 570 spółdzielni w tym 270 zajmuje się sprawami so-
cjalnymi i kulturalnymi (opieka nad dziećmi, osobami starszymi). W zarządach 
tych spółdzielni przeważają kobiety, natomiast w pozostałych powinny one sta-
nowić 30% członków zarządów.

W ramach spółdzielni ds. przedsiębiorczości kobiet podejmowane są następu-
jące działania:

kształcenie aby kobiety mogły zajmować stanowiska kierownicze•	
pomoc w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym•	
seminaria na temat pozyskiwania środków na projekty  pozwalające •	
godzić życie zawodowe i rodzinne.
współpraca z poradniami np. ASL aby pozyskać fundusze dla kobiet •	
pracujących w spółdzielniach

Przykładowy projekt napisany wspólnie przez 6 spółdzielni to: „Jeśli czas mi po-
zwoli”.
Projekt został skierowany do wybranych osób: pracujących -  matek z dziećmi, 
rodzin które mają u siebie osoby starsze i chore. Osoby te otrzymały vouchery, 
które mogły wykorzystać np. na prasowalnie, pralnie, żłobek.



ODWIEDZILIŚMY RóWNIEż STOWARZYSZENIA  
I fUNDACJE NON PROfIT ZRZESZAJĄCE  

WOLONTARIUSZY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ  
WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE I EMIgRANTóW.

Cerchio degli Uomini
Jako pierwsze przedstawiamy nowo utworzone  stowarzyszenie zajmujące się 
pomocą dla mężczyzn stosujących przemoc. Jest to ewenement w skali Włoch, 
gdzie mężczyźni przedstawiani są jako „macho”. W Cerchio degli Uomini męż-
czyźni otrzymują wsparcie w walce ze swoim problemem.

Stowarzyszenie promuje zmiany kulturowe i przyczynia się do rozprzestrzenia-
nia kultury opartej na szacunku dla jednostki. Należy zaznaczyć, że we Włoszech 
jest już większa świadomość problemu przemocy wobec kobiet. Problem ten 
nie jest tematem tabu (poinformowano nas, że w 2013 r. ok. 200 kobiet zostało 
zamordowanych przez swych partnerów, mężów)

Główne działania prowadzone przez stowarzyszenie to:
przeciwdziałanie przemocy poprzez organizację spotkań w szkołach, •	
rozmowy i dyskusje z młodzieżą
rozwiązywanie problemów – linie telefoniczne, spotkania dla mężczyzn •	
używających przemocy.

Stowarzyszenie to współpracuje z Casa delle donne.

Casa delle donne – stowarzyszenie, które powstało w 2006 roku i zaj-
muje się działaniem na rzecz kobiet, które doznały przemocy.
Udziela głównie porad prawnych, psychologicznych, pomagają też odpowie-
dzieć na pytanie:

Co to jest przemoc w rodzinie i prześladowanie?  
Dlaczego tolerowane jest  złe traktowanie?  

Co należy zrobić, aby chronić siebie i swoje dzieci? 
Czy  prawo jest w stanie  chronić kobietę? 

Gdzie można szukać pomocy?



Istituto Luigi Palazzolo Brescia- Zgromadzenie sióstr ubogich.

Siostry Ubogie od lat 30-tych zajmują się tworzeniem 
i prowadzeniem ośrodków dla osób nieletnich.  

W chwili obecnej z ośrodka mogą korzystać kobiety 
samotne, kobiety w ciąży lub kobiety z dziećmi.

Warunkiem umieszczenia w ośrodkach jest brak problemów z alkoholem, narko-
tykami i chorób psychicznych. Takie wytyczne określono w latach 90-tych.
Przed umieszczeniem kobiety w ośrodku sprawdzany jest jej profil osobowo-
ściowy pod względem dopasowania do kobiet już przebywających w ośrodku.
Przez pierwsze 3-6 miesięcy pobytu kobieta jest poddawana obserwacji celem 
podjęcia dalszych decyzji przez sąd odnośnie danej kobiety.

Sąd może:
przedłużyć pobyt w tym Ośrodku do 12 miesięcy•	
skierować kobietę do innego Ośrodka•	
oddać jej dziecko do rodziny zastępczej przy czym kobieta  •	
może tu pozostać.



Ośrodek pomaga kobietom w zdobyciu wykształcenia, imigrantkom w nauce 
języka, w zdobyciu prawa jazdy. Po pobycie w Ośrodku kobieta, która chce się 
usamodzielnić może zostać przeniesiona do jednego z 5 mieszkań, których ce-
lem jest przygotowanie kobiety do samodzielnego życia. W ośrodku działa także 
specjalne mieszkanie dostosowane dla 10-tki dzieci.

Institutio Razzetti
Organizacja udziela wsparcia dzieciom, młodzieży i ich rodzinom poprzez usługi 
i projekty mające na celu integrację społeczną.

Instytutio Razzetti w ramach swoich działań prowadzi:
Centrum zrzeszenia młodych•	
dom Victora•	
kursy dla kobiet•	
Ośrodek dzienny dla dziewczyn•	

Centrum zrzeszenia młodych- świetlica dla dzieci  i młodzieży, w której mogą 
spotykać się popołudniami. Tutaj bawią się, odrabiają lekcje, dostają podwie-
czorki. Dzięki dzieciom organizacja dociera do ich matek, które siedzą w domach 
i boją się je opuścić bo nie znają języka. Dlatego też dla nich organizowane są 
kursy językowe.

Dom Victora- działa od 14 lat, otacza opieką kobiety z problemami, a w swo-
ich zasobach mają 21 mieszkań. Kobiety trafiają tutaj dobrowolnie, bądź po in-
terwencji policji jeśli w domu jest przemoc. Kobieta samotna bądź z dzieckiem 
może przebywać w tym mieszkaniu do roku czasu.

Organizowane są dla nich kursy zarówno językowe, jak również kursy zawodowe.  
W takcie kursów kobiety uczą się jak radzić sobie z codziennymi problemami np. 
jak zapisać dziecko do szkoły, przedszkola.

Ośrodek dzienny dla dziewczyn – działa od dwóch lat, zajęcia skierowane są dla 
dziewczyn w wieku 18 lat zarówno Włoszek jak i cudzoziemek, są to dziewczyny 
z problemami np. po pobycie w domu dziecka, po gwałtach, próbach samobój-
czych, narkotykach.



Consultorio familiare – prywatna poradnia rodzinna, świadcząca swo-
je usługi za darmo dzięki funduszom Lombardii i pracy wolontariuszy.
Poradnia ta powstała w 1973 roku. W 2006 otrzymała zezwolenie na prowadze-
nie działalności przez  ASL, natomiast w 2007 roku zdobyła akredytację regionu 
Lombardia.

Placówka głównie skupia się na dwóch nurtach pracy:
usługi medyczne – ginekolog, położne•	
usługi doradcze – psycholog, asystent rodziny, pomoc radcy prawnego.•	

Oprócz w/w działań prowadzą także profilaktykę w szkołach.
Z placówki korzysta około 800-900 osób na rok, 90% z tego to kobiety natomiast 
wśród kobiet 50% to cudzoziemki.

Placówka organizuje:
w gabinetach ginekologicznych – badanie cytologiczne, pomoc •	
w prowadzeniu ciąży, informacje dotycząca przerwania ciąży.
grupy samopomocowe dla kobiet w ciąży i po porodzie•	
pomoc kobietom opuszczonym przez partnerów – pracownik socjalny, •	
mediator językowo-kulturalny
spotkania, kursy dotyczące przemocy•	
pomoc parom po rozwodzie we wspólnym wychowywaniu dzieci•	
organizacja kursów nauki pisania, czytania , obsługi komputera, pisania •	
CV, szukania pracy



Associazione Bimbo Chiama Bimbo  
- Stowarzyszenie „Dziecko woła dziecko”
Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, a służy wyłącznie celom charytatyw-
nym w zakresie pomocy społecznej dla osób w niekorzystnej sytuacji w rodzinie: 
fizycznej,  psychologicznej, ekonomicznej, społecznej.

W szczególności Stowarzyszenie działa  
na rzecz dzieci i ich rodzin.

Stowarzyszenie powstało 16 lat temu i jest najbardziej liczną organizacją. W chwi-
li obecnej w stowarzyszeniu udziela się 500 wolontariuszy w tym 250 osób to 
młodzież, natomiast zatrudnionych jest 6 osób. Zadaniem osób zatrudnionych 
jest koordynowanie wolontariuszy i utrzymywanie stosunków z instytucjami.
Stowarzyszenie wspiera rodziny poprzez następujące czynności:

odprowadzanie i przyprowadzanie dzieci ze szkoły•	
pomoc w zakupach, wizytach lekarskich, wywiady z nauczycielami•	
zajęcia sportowe dla dzieci•	
wsparcie w nauce, odrabianiu prac domowych•	
fizykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych•	



magazyn żywności – pozyskiwanie żywności i rozdysponowywanie •	
dla rodzin najbardziej potrzebujących
szafa- pozyskiwanie używanych ubrań i zabawek,  rozdysponowywanie •	
za niewielką odpłatnością ubrań, natomiast zabawki są bezpłatne.
świetlica dla małych dzieci od 0 do 3 lat i ich rodzin – jest to miejsce •	
spotkań nie tylko matek z problemami ale miejsce gdzie matki mogą 
spotkać się i podzielić się doświadczeniami.
„opieka awaryjna” – usługa dostępna dla dzieci od 18 miesięcy  •	
do 6 lat w okresie zamknięcia żłobków i przedszkoli. Ta forma pomocy 
skierowana jest przede wszystkim, do samotnych kobiet, usługa jest 
częściowo odpłatna, a odpłatność uzależniona jest od dochodów.

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) Castel Mella Sede pro-
vinciale di Brescia
Stowarzyszenie to w swoich szeregach zasilane jest przez  20 wolontariuszy, któ-
rzy pomagają 60 rodzinom w tym 50 z nich to cudzoziemcy.  

Stowarzyszenie  pomaga tylko najuboższym, dlatego 
też każda osoba która zwraca się do nich o pomoc musi 

udokumentować stan majątkowy.

Pomoc realizowana przez stowarzyszenie :
pozyskiwanie i podział otrzymywanej żywności•	
bony żywnościowe•	
kursy dla kobiet (kroju i szycia, komputerowe)•	
świetlica dla dzieci niepełnosprawnych•	
pozyskiwanie odzieży używanej•	

Dzięki organizowanym kursom kroju i szycia kobiety mogą samodzielnie przero-
bić sobie i innym pozyskane ubrania, ale kurs ten dzięki otrzymaniu świadectwa 
ma przyczynić się także do znalezienia pracy.



WNIOSKI Z WIZYT W PLACóWKACH

włosi borykają się z kryzysem gospodarczym, którego skutkiem  •	
jest narastające bezrobocie sięgające obecnie 12,5 %  
( wśród ludzi młodych 30 %)
problemem we Włoszech są grupy cudzoziemców, którzy nie próbują •	
przejmować zachowań charakterystycznych dla kultury włoskiej, 
dodatkowo to często osoby nie znające języka i nie posiadające 
wykształcenia
spora część emigrantów pochodzi z krajów gdzie panuje twardy •	
patriarchat, a kobiety są uznawane za gorszą kategorię ludzi  
– rodzi to poważny problem przemocy wśród kobiet
odwiedzane instytucje mają inne systemy pracy niż w Polsce •	
bezrobocie i kryzys gospodarczy są bardzo odczuwalne we Włoszech, •	
ponieważ kraj ten żył dotychczas w dostatku, cudzoziemcy do czasu 
kryzysu nie mieli problemów z utrzymaniem się, stąd ten problem jest 
stosunkowo nowy.
każda odwiedzana instytucja ma dobrze rozwiniętą siatkę kontaktów •	
z współpracującymi placówkami, brakuje jednak jednej głównej 
instytucji skupiającej problemy dotykające osoby wymagające wsparcia 
(w Polsce rolę tą pełnią Ośrodki Pomocy Społecznej)
istnieje duży problem w pogodzeniu pracy z życiem rodzinnym  •	
przez kobiety
godne naśladowania i wprowadzenia na nasz grunt jest podejście  •	
osób korzystających z pomocy ośrodków. We Włoszech osoby korzystają 
ze wsparcia tylko w sytuacjach kryzysowych, nie traktują pomocy jako 
środka na życie, a jedynie jako przejściowe wsparcie.
pomoc materialna praktycznie we Włoszech nie występuje, pomoc •	
pieniężna ma formę pożyczki, voucherów lub innej pomocy 
bezgotówkowej. 

                                                                                                            

          



SPIS TREŚCI

WSTĘP
Mistral Società Cooperativa Sociale
Pomoc społeczna we Włoszech
Wsparcie dla kobiet we Włoszech

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE/ SAMORZĄDOWE
Consigliere di Parita - Provincia di Brescia
Comissione  Pari Opportunita Comune di Brescia
Azienda Sanitaria Locale
Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori
Confederazione Nazionale dell’Artigianato Impresa Dona
Confcooperative/ Comitato Imprenditoria Femminile
                      
STOWARZYSZENIA I fUNDACJE NON PROfIT
Cerchio degli Uomini
Casa delle donne
Istituto Luigi Palazzolo Brescia
Institutio Razzetti
Consultorio familiare
Associazione Bimbo Chiama Bimbo
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) Castel Mella Sede provinciale di Brescia

WNIOSKI Z WIZYT W PLACóWKACH
ADRESY INSTYTUCJI WŁOSKICH
ADRESY INSTYTUCJI POLSKICH

Opracowanie:
  Jan Jeleń

 Agnieszka Rylska





2014

ADRESY INSTYTUCJI WŁOSKICH
Mistral Società Cooperativa Sociale 

Via Zamboni 107, Brescia, Italy

Consigliera di Parita-Provincia di Brescia
Via Cefalonia 50, Brescia, Italy
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Via Fratelli Bronzetti 17, Brescia, Italy

Comissione Pari Opportunità Comune di Brescia 
– Miejska Komisja Równości Szans

Piazza Loggia 3 Palazzo Bianchini, Brescia, Italy

Confcooperative/ Comitato Imprenditoria femminile 
Via XX Settembre 72, Brescia, Italy

Consultorio familiare 
Via Volturno 42, Brescia, Italy

Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL) 
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