
Celem projektu jest promocja upodmiotowienia w zakresie świadczenia usług 
społecznych na obszarach wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego. Wiele obszarów 
wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego znalazło się w spirali recesji, w której migracja 
zewnętrzna i ostatni kryzys gospodarczy doprowadziły do pogorszenia infrastruktury 
społecznej i jakości życia. Brakuje kompetencji, które są niezbędne w celu  
odbudowania usług oraz promowania społecznej innowacyjności i przedsiębiorczości, 
narastają dysproporcje między regionami. Problemy te pogarszają dodatkowo zmiany  
demograficzne i ograniczenia finansowe.

Akronim projektu: SEMPRE.
Partner wiodący: Diakonat Szlezwika-Holsztynu, Niemcy.
Partnerzy projektu: 3 (Łotwa), 3 (Szwecja), 2 (Niemcy), 2 (Estonia), 2 (Finlandia),  
1 (Dania), 1 (Litwa), 1 (Polska).
Całkowity budżet projektu: 4,9 mln euro.

Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji społecznej 
na obszarach wiejskich
ang. Social empowerment in rural areas
Priorytet: 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy: 1.3 Innowacje nietechnologiczne

Podsumowanie

Zmiany te mają szczególny wpływ na najsłabsze grupy zagrożone biedą i wykluczeniem, ich 
szanse życiowe są coraz mniejsze, a potencjał zaniedbywany. Celem projektu jest poprawa 
infrastruktury usług społecznych przez upodmiotowienie użytkowników końcowych, tak aby 
byli zaangażowani w projektowanie i świadczenie usług. Dostawców usług społecznych,  
w tym organizacje zabezpieczenia socjalnego i sektora publicznego, organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne zachęca się i umożliwia im angażowanie w rozwój  
i świadczenie usług społecznych użytkowników końcowych, w tym członków najsłabszych grup, 
rodziców samotnie wychowujących dzieci, osoby starsze i migrantów.
Proces ten wymaga zbudowania zdolności instytucjonalnych dostawców usług społecznych 
(publicznych, prywatnych i z trzeciego sektora) w celu dostosowania metod pracy i instru-
mentów oraz skutecznego zarządzania zmianą organizacyjną. W tym celu partnerzy projek-
tu przetestują podejście oparte na upodmiotowieniu w kontekście lokalnym przez realizację 
mikroprojektów ukierunkowanych na użytkowników końcowych i rozwój ich kompetencji  
w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia zdobyte w trakcie tego procesu zebrane zostaną 
w „Podręczniku upodmiotowienia”, który zawiera wytyczne dla pracowników dostawców usług 
publicznych w praktycznej realizacji podejścia opartego na zaangażowaniu użytkowników 
końcowych. Partnerzy projektu opracują także moduły szkoleniowe i metody budowania 
kompetencji pracowników dostawców usług publicznych w zakresie upodmiotowienia oraz 
sformułują „Organizacyjną mapę drogową upodmiotowienia”, która stanie się inspiracją dla 
liderów dostawców usług publicznych do przemyślenia swojej roli w gospodarce społecznej.

Na podstawie działań zrealizowanych w ramach projektu zostaną sformułowane zalecenia 
dla decydentów politycznych w celu tworzenia bardziej korzystnych warunków społeczno-
gospodarczych na obszarach wiejskich, obejmujących wiarygodną i dostępną infrastrukturę 
usługową. Innowacje w sektorze społecznym wzmacniają rozwój i tworzą nowe miejsca 
pracy na obszarach wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego oraz sprawiają, że stają się one 
atrakcyjnym miejscem do życia i pracy.


