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 Celem głównym Programu integracji jest zwiększenie 
poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez 
działania w dziedzinie edukacji (w tym edukacji 
kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji 
zawodowej, poprawy sytuacji mieszkaniowej oraz ochrony 
zdrowia 

Cel Programu integracji 
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• Edukacja 

Dziedziny Programu integracji 

Celem szczegółowym Programu integracji w dziedzinie Edukacja jest 
zwiększenie uczestnictwa w edukacji uczniów oraz studentów 
pochodzenia romskiego. 
 

 Działania służące realizacji celu szczegółowego: 

 wspieranie i promowanie edukacji wczesnoszkolnej dzieci romskich, 

 pomoc w wyposażeniu uczniów romskich w wyprawki szkolne, w tym   
głównie w podręczniki oraz ubezpieczanie uczniów, 

 organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego  
w przedszkolach i szkołach, szczególnie na wczesnym etapie edukacji, 



• Edukacja 

Dziedziny Programu integracji 

• kontynuacja wdrażania programów stypendialnych dla uczniów  
i studentów romskich, 

• edukacja kulturalna, historyczna i obywatelska, 

• wspieranie edukacji dorosłych – kształcenie ustawiczne, 

• promowanie interaktywnych i innowacyjnych form kształcenia, 

• wsparcie infrastrukturalne i remontowe lokali pełniących funkcję 
świetlic środowiskowych lub siedzib romskich organizacji  
pozarządowych. 



• Praca 

Dziedziny Programu integracji 

Celem szczegółowym Programu integracji w ramach dziedziny Praca jest 
podniesienie poziomu aktywności zawodowej Romów. 

Działania służące realizacji celu szczegółowego: 

● kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych  
i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym 
wykluczeniu społecznemu, 

● nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, 
przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych, 

● uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi 
środkami pieniężnymi, 



• Praca 

Dziedziny Programu integracji 

● staże zawodowe, 

● prace społecznie użyteczne, 

● nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, 
zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez 
zatrudnienie lub działalność gospodarczą, 

● działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony 
lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie 
umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 
lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej. 



• Mieszkalnictwo 

Dziedziny Programu integracji 

Celem szczegółowym Programu integracji w ramach dziedziny 
Mieszkalnictwo jest zwiększenie efektywności działań zmierzających  
do poprawy stanu infrastruktury mieszkaniowej. 

Działania służące realizacji celu szczegółowego: 

● poprawa warunków sanitarnych mieszkań romskich, 

● wsparcie inwestycji i remontów lokali zajmowanych przez rodziny 
romskie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji. 



• Zdrowie 

Dziedziny Programu integracji 

Celem szczegółowym Programu integracji w ramach dziedziny Zdrowie 
jest zmiana sytuacji zdrowotnej Romów poprzez zwiększenie dostępności 
do usług medycznych oraz profilaktyki. 

Działania służące realizacji celu szczegółowego: 

 propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez   
zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie, 

 wczesna wielospecjalistyczną i kompleksowa opieka nad dzieckiem, 

 profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania chorób,  
ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz chorób       
nowotworowych, 



• Zdrowie 

Dziedziny Programu integracji 

● promocja zdrowia i profilaktyka, w tym profilaktyka stomatologiczna,  
okulistyczna i laryngologiczna obejmująca dzieci i młodzież, 

● wykonywanie szczepień ochronnych, 

● kontynuowanie działalności pielęgniarek środowiskowych, 

● profilaktyka związana z uzależnieniami wśród młodzieży i dorosłych, 

● organizacja akcji prozdrowotnych i badań skierowanych do określonych 
grup chorych lub zagrożonych daną chorobą. 
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Obszary wsparcia 

• Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji 
społeczności romskiej o zasięgu lokalnym 

Obszar wsparcia I 

• Małe granty 

Obszar wsparcia II 

• Ogólnopolskie projekty systemowe na lata 2014-2020 

Obszar wsparcia III 
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Wniosek na realizację zadania 

  

 

 Informacja na temat zasad postępowania w sprawach 
dotyczących udzielania w 2017 r. dotacji na realizację 
zadań w ramach Programu integracji społeczności 
romskiej w Polsce na lata 2014-2020 

 

 
http://www.duw.pl/pl/urzad/programy/program-
integracji-spol/program-w-roku-2017 



Obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji 
społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze 
interdyscyplinarnym 

● Termin składania programów lokalnych: 16 października 2016 r. 
(decyduje data wpływu do urzędu, nie data nadania przesyłki) 

● Programy lokalne powinny być sporządzone na formularzu będącym 
częścią załącznika nr 2 do Informacji MSWiA. Oryginały dokumentów, 
w dwóch egzemplarzach, podpisane przez osoby uprawnione, należy 
złożyć osobiście lub przesłać na adres: 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
Wydział Organizacji i Rozwoju 
pl. Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław 



Obszar wsparcia II – Małe granty. Zadania jednostkowe (interwencje) 
o zasięgu lokalnym (miasto-gmina), najczęściej dotyczą jednej dziedziny 

● Termin składania wniosków: 16 października 2016 r. (decyduje data 
wpływu do urzędu, nie data nadania przesyłki) 

● Wnioski na realizację zadań powinny być sporządzone na formularzu 
będącym częścią załącznika nr 1 do Informacji MSWiA. Oryginały 
dokumentów, wraz z wymaganymi załącznikami, w dwóch egzemplarzach, 
podpisane przez osoby uprawnione, należy złożyć osobiście lub przesłać 
na adres: 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
Wydział Organizacji i Rozwoju 
pl. Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław 



Wniosek na realizację zadania 

Wnioski na realizację zadań powinny być sporządzone na formularzu 
będącym częścią załącznika nr 1 do Informacji MSWiA. 

Wymagane załączniki: 

● KRS, 

● poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu statutu, 

● szczegółowy kosztorys zadania (załącznik nr 3 do wniosku), 

● oświadczenie o organizowaniu wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej, 

● poświadczone za zgodność z oryginałem kwalifikacje osób, przy udziale 
których podmioty będą realizować zadania publiczne, 

● wykaz projektów/zadań, które Wnioskodawca zrealizował/realizuje 
z udziałem krajowych lub zagranicznych środków publicznych (załącznik  
nr 4 do wniosku), 



Wniosek na realizację zadania 

● szczegółowe zestawienie mieszkań przeznaczonych do remontu (załącznik 
nr 5 do wniosku), 

● potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu 
poświadczającego prawo własności/użyczenia/dzierżawy lokalu objętego 
zadaniem, 

● potwierdzony za zgodność z oryginałem regulamin przyznawania 
stypendiów. 

 

Wnioski, które nie zostaną uzupełnione lub skorygowane do  dnia 
pierwszego posiedzenia Komisji opiniującej wnioski, pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

Wojewoda Dolnośląski do dnia 1 grudnia 2016 r. przekazuje do MSWiA 
protokół komisji oraz jeden egzemplarz wniosku na realizację zadania. 
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Kryteria oceny wniosku na realizację 
zadania 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.), 
ocenie Komisji podlega m.in. : 

● możliwość realizacji zadania, 

● przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu 
do zakresu rzeczowego zadania, 

● proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 
których będzie realizowane zadanie, 

● planowany przez Wnioskodawcę udział środków finansowych własnych 
lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, 

● planowany przez Wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym 
świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, 

● doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań finansowanych  
ze środków publicznych. 



odc@duw.pl 

Problemy 

Pytania 

Pytania 



Dziękuję za uwagę 


