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Wstęp
Prawidłowe funkcjonowanie rodziny ma zasadnicze znaczenie dla trwałości i rozwoju
każdego społeczeństwa. W rodzinie zachodzą podstawowe procesy warunkujące jego
ciągłość, stabilizujące tożsamość dorosłych oraz socjalizujące dzieci. Formy życia
rodzinnego podlegają nieustannym zmianom, aby lepiej dostosować się do wymogów czasu
oraz skuteczniej wypełniać przypisane jej funkcje 1.
Przemiany życia rodzinnego współcześnie polegają głównie na rosnącej przewadze
modelu rodziny małej (dwupokoleniowej, nuklearnej), posiadającej oddzielne mieszkanie
i prowadzącej odrębne gospodarstwo domowe. Współczesny model rodziny posiada
charakter nieprodukcyjny i w większej mierze opiera się na pogłębionych relacjach intymnych
i partnerskich. Coraz większego znaczenia nabierają interakcje i ekspresje osobowości niż
dostosowanie się do wymogów wynikających z pełnienia ról rodzinnych, które również stały
się mniej sztywne 2.
Występujące obecnie zjawiska związane ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi
powodują poważny kryzys życia rodzinnego, przejawiający się w niskiej dzietności oraz
niestabilności instytucji małżeństwa. Podjęcie pracy zawodowej przez kobiety utrudniło nie
tylko godzenie ról zawodowych z rodzinnymi, ale opóźniło też wiek urodzenia pierwszego
dziecka. Współczesna sytuacja społeczna i gospodarcza powoduje również pojawianie się
nowych typów rodzin jak trwali kohabitanci, samotni rodzice, rodziny wizytowe 3.
Odzwierciedleniem tego w przypadku rodzin dwupokoleniowych jest coraz mniejsza
liczba rodzin wielodzietnych (posiadających troje lub więcej dzieci), co niekorzystnie wpływa
na proces zastępowalności pokoleń i biologiczną trwałość społeczeństwa.
Wyniki badań w zakresie warunków życia gospodarstw domowych od wielu lat
prowadzonych w Polsce wskazują, że to rodziny wielodzietne znajdują się grupie najbardziej
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Szczególnie trudna sytuacja dotyczy rodzin wielodzietnych, które z różnych przyczyn
wymagają wsparcia z pomocy społecznej i innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Dlatego też jednym z istotnych zadań polityki społecznej, realizowanej przez różne podmioty
i instytucje, jest monitoring sytuacji życiowej najuboższych rodzin wielodzietnych, a także
określenie przyczyn utrudniających ich usamodzielnienie. Ważne jest także monitorowanie
działań polityki społecznej tak, aby wprowadzane zmiany sprzyjały życiu rodzinnemu
i wychowywaniu dzieci.

1

T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2011, s 97
Z. Tyszka, A. Wachowiak, Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Wyd. Akademii Rolniczej im. A.
Cieszkowskiego, Poznań 1997, s. 68
3
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2011, s.502
2
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W związku z tym Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu zdecydowało
się przeprowadzić badanie, którego celem jest wielowymiarowa ocena warunków
funkcjonowania rodzin wielodzietnych obecnie korzystających z pomocy społecznej w woj.
opolskim. Badanie ma także ustalić zakres i rodzaj udzielanej pomocy rodzinom
wielodzietnym oraz ocenić skuteczność tej pomocy. Wnioski powstałe na podstawie badania
pozwolą na opracowanie najważniejszych problemów, z którymi zmaga się pomoc społeczna
wspierając rodziny wielodzietne, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie
najpilniejszych zmian.

1. Rodziny wielodzietne w świetle badań
Rodziny wielodzietne - wychowujące 3 i więcej dzieci, stanowią blisko 17% ogółu
rodzin z dzieci na utrzymaniu w Polsce, a dzieci w rodzinach wielodzietnych to ok. 33%
wszystkich dzieci w kraju 4.
W woj. opolskim udział rodzin wielodzietnych wśród wszystkich rodzin z dziećmi na
utrzymaniu jest nieco wyższy i wynosi 17,1% (Narodowy Spis Powszechny 2002). W okresie
między spisami (1988-2002) liczba rodzin wielodzietnych zmalała w Polsce średnio o 12%,
a w woj. opolskim – o 13% 5.
Tabela 1. Gospodarstwa domowe oraz rodziny w Polsce i woj. opolskim wg NSP
w 1988 r. i 2002 r.
Gospodarstwa domowe oraz rodziny w Polsce i woj. opolskim wg
Narodowych Spisów Powszechnych
Lp.

Wyszczególnienie

Polska

woj. opolskie
zmiana

NSP 2002

11 970 440

13 337 040

111

331 900

369 772

111

1988=100%

NSP 1988

zmiana

NSP 1988

NSP 2002

1988=100%

1.

Liczba gospodarstw
domowych ogółem

2.

Liczba rodzin ogółem

7 897 076

8 001 090

101

219 054

222 776

102

3.

Liczba rodzin z dziećmi do
24 roku życia pozostającymi
na utrzymaniu

6 209 900

6 079 400

98

170 862

163 003

95

4.

w tym liczba rodzin
wielodzietnych

1 166 143

1 024 000

88

32 122

27 924

87

5.

Udział rodzin wielodzietnych w
liczbie rodzin z dziećmi na
utrzymaniu %

18,8

16,8

X

18,8

17,1

x

Źródło: obliczenia własne na podstawie publikacji „Gospodarstwa domowe
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbrc/gus/PUBL_gospodarstwa_domowe_i_rodziny.pdf

i

rodziny”,

4

GUS

2003

J. Puzyna-Krupska, Czy potrzebujemy polityki prorodzinnej?, „Przegląd Powszechny”, Nr 12 (1060), grudzień 2009, s.20-38
Gospodarstwa domowe i rodziny, GUS 2003, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbrc/gus/PUBL_gospodarstwa_domowe_i_rodziny.pdf
(21.07.2011 r., godz. 1335)
5
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Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 liczba rodzin wielodzietnych
w Polsce wynosiła ogółem 1 024 000, w tym było:
 717 400 rodzin z trojgiem dzieci (70%);
 202 900 rodzin z czworgiem dzieci (20%);
 103 700 rodzin z pięciorgiem lub więcej dzieci (10%).
Z danych ze spisu z 2002 r. – w porównaniu do 1988 r., wynika, że liczba rodzin
wielodzietnych zmalała o 12%, przy czym najbardziej spadła liczba rodzin z trojgiem dzieci
(o 13%), a najmniej z pięciorgiem i większą liczbą dzieci (spadek o 6 %) 6.
Spadek liczby rodzin z dziećmi, w tym rodzin wielodzietnych, wynika ze
zmieniającego się modelu rodziny oraz niekorzystnych zjawisk demograficznych, w tym
niskiego (jednego z najniższych w Europie) wskaźnika dzietności kobiet oraz ujemnego
przyrostu naturalnego 7. W ostatnich latach w woj. opolskim wskaźniki te osiągały najniższe
wartości: w 2009 r. dzietność kobiet wynosiła 1,147 (średnio w Polsce 1,398), a przyrost
naturalny był ujemny: -0,4 (średni przyrost naturalny w Polsce był dodatni i wynosił +0,04) 8.
Jedną z miar określających sytuację demograficzną populacji jest tzw. wskaźnik
zastępowalności pokoleń, który w Polsce od dłuższego czasu przybiera niskie wartości
i stanowi zagrożenie dla prostej zastępowalności pokoleń (w 2009 r. w Polsce wskaźnik ten
wyniósł 1,2, a ciągłość i rozwój biologiczny społeczeństwa gwarantuje wskaźnik dzietności
nie mniejszy niż 2,1).
Wszystkie miary reprodukcji ludności wskazują na ewolucję postaw i zachowań
prokreacyjnych w kierunku znaczącego ograniczania dzietności

9

. Ważną rolę w tym

procesie odgrywa sytuacja społeczna kobiet w Polsce, zwłaszcza w zakresie godzenia
obowiązków rodzinnych i zawodowych. To również istotny element działań, mających na
celu ograniczenie niekorzystnych zjawisk demograficznych, wpływających na poziom życia
obecnych i przyszłych pokoleń.
Istotnym aspektem funkcjonowania rodzin wychowujących dzieci jest ich sytuacja
życiowa, szczególnie w zakresie warunków materialnych. Badania prowadzone w Polsce
dowodzą, że w najtrudniejszym położeniu pod względem funkcjonowania i warunków życia
znajdują się rodziny wielodzietne 10.

6

I. Kowalska, Rodzina wielodzietna w procesie demograficzno-społecznych zmian modelu dzietności w okresie transformacji
ekonomicznej, [w:] Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka społeczna, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii
Senatu, Warszawa 2006, http://www..senat.gov.pl/K6/agenda/seminar/a/060718.pdf (25.07.2011 r., godz. 1410)
7
R. Rauziński, K. Szczygielski, T. Sołdra-Gwiżdż. Ekspertyza. Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym –
aspekt demograficzny. Województwo opolskie w latach 2009-2030, ROPS w Opolu, Opole 2009,
http://ois.rops-opole.pl/download/Ekspertyza.pdf
8
Podstawowe informacje rozwoju demograficzny m Polski w latach 2000-2010, GUS – Materiał na konferencję prasową w dniu
28 stycznia 2011r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbrc/gus/PUBL_L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl.pdf ( 21.07.2011, godz. 1405)
9
I. Kowalska, op. cit. s, 21
10
Krzysztof Zagórski. Dochody, ubóstwo, zamożność i nierówności w przestrzeni społeczno-demograficznej, [w:] K. Zagórski,
G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.). Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne. Euroreg, CBOS, Wyd.
Scholar. Warszawa 2009, s. 32
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Niekorzystna relacja między liczbą osób osiągających dochody, a liczbą osób
pozostających na ich utrzymaniu – bez własnych dochodów, powoduje, że standard życia
wielodzietnych gospodarstw domowych jest niższy niż rodzin bezdzietnych lub z 1-2 dzieci.
Trudniejsza sytuacja rodzin wielodzietnych może być wynikiem np. pozostawania na
utrzymaniu rodziców dzieci, które po uzyskaniu pełnoletniości kontynuują naukę w systemie
stacjonarnym.
Zatem większa liczba dzieci w gospodarstwach domowych stanowi główny powód ich
niekorzystnej sytuacji życiowej, ponieważ obecność już trzeciego dziecka w rodzinie
powoduje spadek materialnego standardu życia rodziny 11.
Z cyklicznie prowadzonych przez GUS badań budżetów gospodarstw domowych
wynika, że w 2010 r. w gospodarstwie domowym przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny na osobę wynosił 1 193 zł i był wyższy o 4,3% niż w 2009 r. W najlepszej
sytuacji dochodowej znajdowały się małżeństwa bez dzieci, mające przeciętny, miesięczny
dochód rozporządzalny w wysokości 1 712 zł na osobę, tj. o 43,5% wyższy od średniej
w kraju, podczas gdy osoby z przynajmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu dysponowały
dochodem o 16,8% niższym od średniej krajowej (992 zł na osobę) 12.
W najgorszej sytuacji materialnej były małżeństwa posiadające troje i więcej dzieci na
utrzymaniu, gdzie dochód na osobę był o ok. 40% niższy niż średnia dla Polski (717 zł),
a w przypadku wydatków gospodarstw domowych w najtrudniejszej sytuacji były (…)
gospodarstwa małżeńskie z trojgiem i więcej dzieci mające wydatki na jedną osobę o 38,5%
niższe niż przeciętna krajowa 13.
Nieco lepiej przedstawiają się warunki materialne rodzin w zakresie wyposażenia
gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania (komputer z dostępem do Internetu,
telefon komórkowy, samochód, sprzęt audiowizualny tzw. nowej generacji i sprzęt AGD).
W 2010 r. liczba tych dóbr będąca na wyposażeniu gospodarstw wzrosła, a różnice
w wyposażeniu mieszkań miast i wsi zanikają (zwłaszcza w zakresie posiadania komputerów
i dostępu do Internetu oraz telefonów komórkowych). Lepiej wyposażone w sprzęt
audiowizualny i multimedialny są gospodarstwa domowe z dziećmi na utrzymaniu niż rodziny
bezdzietne 14.
Rodziny z 3 i więcej dzieci to najuboższa grupa gospodarstw domowych w Polsce.
Wg danych EUROSTATU spośród 17 krajów Unii w Polsce najbardziej zagrożone ubóstwem
są dzieci i młodzież do 17 roku życia.

11

Bożena Balcerzak-Paradowska. Zagrożenie ubóstwem rodzin wielodzietnych, [w:] Stanisława Golinowska (red.) Polska
bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. IPiSS Warszawa 1996, s.241
12
Sytuacja gospodarstw domowych w 2010r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (materiał na
konferencję prasową w dniu 25 maja 2011 r.,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbrc/gus/PUBL_wz_sytuacja_gospod_dom_2010.pdf (21.07.2011, godz. 1340])
13
Tamże, s. 8
14
Tamże, s. 13
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Z Raportu Doing better for children – OECD 2009 wynika, że według relatywnej
granicy ubóstwa, polskie dzieci są 8 razy uboższe niż dzieci w Niemczech. Nieco biedniejsze
są dzieci w Turcji i Meksyku. Natomiast pod względem warunków mieszkaniowych
w najtrudniejszej sytuacji są dzieci w Polsce 15.
Spośród różnych typów gospodarstw domowych, rodziny mające więcej niż 2 dzieci,
niezależnie do przyjętego progu ubóstwa, są bardziej zagrożone ubóstwem niż inne rodziny.
W 2009 r. wśród małżeństw z co najmniej 4 dzieci na utrzymaniu ok. 36% osób żyło w sferze
ubóstwa ustawowego, a ok. 21% w sferze ubóstwa skrajnego (egzystencjalnego) 16.
Wykres 1. Zasięg ubóstwa w Polsce w 2009 r. wg wyników badania budżetów
gospodarstw domowych GUS

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2010
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_ubostwo_w_polsce_broszura.pdf
45
(14.04.2011 r., godz. 14 )

Badania GUS o ubóstwie w 2010 r. - podobnie jak w latach poprzednich,
potwierdzają, że zjawisko to ściśle powiązane jest z bezrobociem, niskim poziomem
wykształcenia rodziców, ale także wielodzietnością i niepełnosprawnością

17

. Głębokie

ubóstwo występuje dużo częściej wśród mieszkańców wsi niż miast (najniższe jest w dużych
15

J. Puzyna-Krupska, op. cit. s.24
Ubóstwo w Polsce, Zasięg ubóstwa w Polsce w 2009r. na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych,
GUS 2010r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_ubostwo_w_polsce_broszura.pdf, (14.04.2011 r., godz. 1445)
17
Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Materiał na konferencję prasową
w dniu 26.07.2011 r. http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbrc/gus/PUBL_wz_ubostwo_w_polsce_2010.pdf (27.07.2011 r., godz.
30
12 )
16
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aglomeracjach powyżej 500 tys. mieszkańców). Jednocześnie zagrożenie ubóstwem dzieci
i młodzieży jest znacznie silniejsze niż dorosłych.
W 2010 r. ok. 12% dzieci do 18 lat mieszkało w gospodarstwach domowych żyjących
poniżej ustawowej granicy ubóstwa, a 8% żyło w warunkach poniżej poziomu egzystencji.
Szacuje się, że dzieci i młodzież to ok. 30% populacji zagrożonej skrajnym ubóstwem, w tym
szczególnie w rodzinach wielodzietnych (w 2010 r. nastąpił wzrost liczby rodzin
wychowujących 3 i więcej dzieci, które zagrożone były skrajnym ubóstwem – z 21%
do 24%) 18.
W 2010 r., w przeciwieństwie do innych regionów kraju, wskaźniki ubóstwa w woj.
opolskim – podobnie jak w latach poprzednich - były najniższe w Polsce, tj.:
 ubóstwo egzystencjalne dotyczyło 3,5% gospodarstw domowych (średnio
w Polsce 5,7%);
 ubóstwo relatywne (50% przeciętnych wydatków) dotknęło 13,3% gospodarstw
(w kraju 17,1%);
 ustawowa granica ubóstwa objęła 5,7% rodzin (średnia w kraju 7,3%) 19.
Badania potwierdzają również, że trudna sytuacja rodzin z większą liczbą dzieci
wynika z innych czynników, ściśle związanych z wielodzietnością, do których należą:


niski poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego;



bierność zawodowa drugiego współmałżonka;



miejsce zamieszkania: wieś lub małe miasto;



charakter źródła utrzymania – niezarobkowe, w tym ze świadczeń społecznych,
głównie z tytułu bezrobocia 20.

2. Polityka społeczna wobec rodzin wielodzietnych
Poprawa sytuacji rodzin wielodzietnych stanowi wyzwanie dla polityki społecznej
realizowanej przez instytucje w kraju, regionie i społecznościach lokalnych.
Gwarancje ochrony rodziny i instytucji małżeństwa zawarte są w polskim
prawodawstwie, które na tle innych krajów europejskich wyjątkowo silnie podkreśla
konieczność ochrony praw i warunków życia rodziny. Art. 47 Konstytucji zapewnia ochronę
prawa do prywatności życia rodzinnego, art. 53 – prawo rodziców do wychowania
i nauczania moralnego i religijnego dzieci, a art. 48 możliwości ograniczenia praw
rodzicielskich wobec dzieci, w sytuacjach, kiedy zachodzi taka konieczność.

18

Tamże, s. 5.
Tamże, s. 7.
20
Bożena Balcerzak-Paradowska. Zagrożenie…s.243
19
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Ochrona materialnych warunków życia rodzin znajduje swój wyraz w art. 71
Konstytucji, zgodnie z którym Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej
uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
zwłaszcza rodziny wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony
władz publicznych 21.
W ramach realizowanej w Polsce od początku lat 90-tych ubiegłego wieku polityki
rodzinnej stworzono szereg dokumentów programowych i strategicznych, w tym Program
Polityki Rodzinnej (1997 r.), Program Polityki Prorodzinnej (1999 r.), Strategię Polityki
Społecznej na lata 2002-2005, Narodowy Plan Działań na rzecz Dzieci 2004-2012, Program
wyrównywania startu szkolnego dzieci, Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet na lata
2003-2005, Narodową Strategię Integracji Społecznej (2004 r.), Strategię Polityki Społecznej
na lata 2007-2013. Większość z tych dokumentów podkreśla konieczność realizacji działań
łączących cele polityki rodzinnej wyrażającej się rozwojem ilościowy i jakościowy młodej
generacji z celem rozwojowym społeczeństwa i gospodarki, jakim jest poprawa kapitału
społecznego

22

. Podkreśla się, że polityka rodzinna nie może być polityką socjalną,

a polegać winna na kompleksowych działaniach w wielu obszarach życia społecznego przy
zachowaniu zasady zapobiegania a nie podejmowania działań interwencyjnych.
Prowadzenie odpowiedniej polityki uwzględniającej potrzeby człowieka zawierają
również dokumenty regionalne. W Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000
– 2015, stwierdza się, że (….) wzrostowi gospodarczemu muszą towarzyszyć procesy
uwzględniające potrzeby człowieka. Sformułowanie tego celu ma prowadzić do ustalenia
działań w zakresie podstawowych potrzeb człowieka i zapewnić mu godziwe i spokojne
życie

23

. Sprzyjać temu ma m.in.: ograniczenie poziomu bezrobocia, rozwój budownictwa

mieszkaniowego, podniesienie standardu życia i bezpieczeństwa obywateli, dążenie do
przedłużenia życia mieszkańców przy jednoczesnym stałym podnoszeniu jego jakości.
Inny dokument strategiczny – Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Społecznej
na lata 2002 – 2015 wymienia następujące cele strategiczne:
1. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu;
2. Wypracowanie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w sytuacjach
kryzysowych;
3. Rozwój opieki w środowisku jako alternatywa dla form instytucjonalnych.
Realizacja tych celów nastąpić ma poprzez m.in.:
 aktywną politykę prorodzinną polegającą na tworzeniu warunków sprzyjających
powstawaniu rodzin – zawieraniu małżeństw i realizacji planów prokreacyjnych;
21

L. Bosek, Konstytucyjna gwarancja ochrony rodziny a polityka społeczna, [w:] Duże rodziny bogactwem i nadzieją Polski,
Materiały z konferencji, Wydawnictwo Sejmowe, 2009, s. 97-98
22
B. Balcerzak-Paradowska, S. Golinowska, (red.)Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa
i wykluczenia społecznego, Warszawa 2009, s. 86-95
23
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, Sejmik Woj. Opolskiego, Opole, 2000,
http://umwo.opole.pl/docs/strategiarozwojuwojewdztwaopolskiegonala.pdf (22.07.2011 r., godz. 1510)
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 tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu więzi i trwałości rodziny,
 polepszanie jakości życia rodzin, w tym m. in. sytuacji materialnej,
 wzmacnianie finansowe, prawne i organizacyjne instytucji samorządowych,
pozarządowych wspomagających rodzinę w realizacji jej zadań,
 zapewnienie opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy socjalnej i godziwych
warunków mieszkaniowych a w zakresie spójnego systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną:
o inicjowanie i wsparcie działań polegających na wczesnej profilaktyce
rodzin w zakresie rozpoznawania dysfunkcji rodzin;
o pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych, w tym rodzinom
dotkniętych zjawiskiem „eurosieroctwa”;
o wsparcie oraz realizacja programów i działań mających na celu
kompleksową,

interdyscyplinarną

pomoc,

w

tym

terapeutyczną

skierowaną do rodzin problemowych, zagrożonych niedostosowaniem
i dysfunkcjami społecznymi;
o wzmocnienie

sieci

poradnictwa

rodzinnego

i

pracy

socjalnej

24

z rodzinami problemowymi .
Z powyższych dokumentów i innych aktów prawnych oraz działań instytucji
rządowych i samorządowych wynika, że aktualnie realizowana w Polsce polityka rodzinna
obejmuje przede wszystkim:
transfery społeczne oraz ulgi podatkowe (zasiłki porodowe, świadczenia dla kobiet
w ciąży i wychowujących dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne, w tym
alimentacyjne, świadczenia z pomocy społecznej);
działania w zakresie poprawy aktywności zawodowej, zwłaszcza kobiet poprzez
świadczenia i rozwiązania pozwalające na łączenie obowiązków rodzinnych
i zawodowych (urlopy i zasiłki wychowawcze, zasiłki opiekuńcze);
usługi społeczne, pozwalające na ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego
dzieci i młodzieży poprzez możliwość uczestnictwa w różnych sferach życia
społecznego (dostępność miejsc w żłobkach, przedszkolach, świetlicach szkolnych,
ulgi z tytułu opłat za korzystanie z tych instytucji).

2.1 System świadczeń rodzinnych
Jednym z elementów wsparcia rodzin w Polsce jest system świadczeń rodzinnych,
wprowadzony 1 maja 2004 r., który obejmuje następujące świadczenia:
24

Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Społecznej na lata 2010-2015, ROPS w Opolu,
http://umwo.opole.pl/docs/strategiarozwojuwojewdztwaopolskiegonala.pdf (22.07.2011 r., godz. 1450)
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1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
3) dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka 25.
Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do
świadczeń rodzinnych jest przeciętny miesięczny dochód, w przeliczeniu na osobę
w rodzinie. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku
dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne
i wynosi 504 zł na osobę lub 583 zł na osobę, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko
niepełnosprawne.
System świadczeń rodzinnych oparty jest o zasadę pomocniczości, uwzględniającą
regułę, że osobami w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie dzieci
są ich rodzice. W przypadku, gdy ich środki i uprawnienia są niewystarczające do
wychowania i utrzymania dzieci, przysługuje pomoc państwa w postaci świadczeń
rodzinnych. W sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci oznacza to konieczność
zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców

26

.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z następujących tytułów:
1) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł
miesięcznie);
2) samotnego wychowywania dziecka (170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż
340 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku
zwiększa się o 80 zł, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci);
3) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – na trzecie i kolejne dziecko
w rodzinie (80 zł miesięcznie);
4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60 zł na dziecko do 5 roku
życia, 80 zł – na dziecko od 5 do 24 roku życia);
5) rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł - świadczenie jednorazowe);
6) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (90 zł na
internat/stancję lub 50 zł na dojazd do szkoły).
Poza zasiłkami rodzinnymi i ich dodatkami, w ramach świadczeń rodzinnych
realizowane są dwa rodzaje świadczeń opiekuńczych:
1) zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie) - przysługuje niezależnie od dochodu
rodziny i osoby. Przeznaczony jest dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych osób
niepełnosprawnych w stopniu znacznym (w niektórych przypadkach również
w stopniu umiarkowanym) oraz dla osób, które ukończyły 75 lat;
25

Podstawę prawną systemu jest Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
992 z późn. zm.).
26
Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2010 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2011,
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/statystyka/sw_rodzinne_2010.
pdf (05.09.2011 r., godz. 1100)
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2) świadczenie pielęgnacyjne (520 zł miesięcznie) - przyznawane jest osobom, na
których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
a także opiekunom prawnym dziecka, którzy zrezygnują z pracy zawodowej, by
opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym wymagającym szczególnej opieki lub
w związku z opieką nad osobą dorosłą, wobec której opiekun rezygnujący z pracy
jest zobowiązany do alimentacji 27.
Do katalogu świadczeń rodzinnych zaliczają się również dwa rodzaje zapomóg
wypłacanych w związku z urodzeniem się dziecka:
I.

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł,
przysługująca niezależnie od dochodów rodziny; jest finansowana ze środków
budżetu państwa;

II.

zapomoga uchwalana i wypłacana przez gminę z jej środków własnych (świadczenie
uznaniowe); gmina sama decyduje, czy będzie dodatkowo realizować tego rodzaju
świadczenie, ustala kryteria nabycia prawa do świadczenia oraz jego wysokość.
Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2010 r. ze świadczeń

rodzinnych korzystało w Polsce 2 219 tys. rodzin, tj. o 3,7% mniej niż w 2009 r.
(2.304,4 tys.) 28.
Większość rodzin pobierających świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu
(1 187,3 tys. - 77,1%) to rodziny z 1 lub 2 dzieci. Pozostali świadczeniobiorcy to rodziny
wielodzietne (353,4 tys. - 22,9%) z 3 i więcej dzieci.
W 2010 r. wydatki budżetu państwa na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych
wyniosły ogółem 8 162 mln zł.
Przeciętna wysokość świadczenia rodzinnego na jednego świadczeniobiorcę
wyniosła 220 zł, tj.: o 23,6% więcej niż w 2009 r. (178 zł) 29.
W 2010 r. w woj. opolskim świadczenia rodzinne otrzymało ok. 50 tys. rodzin,
w tym prawie 8 tys. rodzin wielodzietnych (16%). Koszt realizacji świadczeń rodzinnych
wyniósł ok. 200 mln zł. Przeciętnie na jednego świadczeniobiorcę (miesięcznie) przypadało,
podobnie jak w kraju – ok. 220 zł

30

. Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Opolu (Referat ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego) w 2010 r. wydał
dla prawie 10 tys. osób zaświadczenia, potwierdzające możliwość uzyskania świadczeń

27

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Informacja … op. cit. s. 7
29
Tamże, s. 24
30
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu
państwa oraz budżetu gmin za IV kwartał 2010 r., Wydział Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
28
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rodzinnych poza granicami Polski. Świadczenia te otrzymują pracujący za granicą rodzice,
mieszkający w woj. opolskim 31.
W 2010 r. – podobnie jak w latach poprzednich, zaobserwowano dalszy spadek liczby
osób korzystających ze świadczeń rodzinnych (liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych
spadła o 9,4%). Jest to związane głównie z „zamrożeniem” od 2004 roku kryterium
dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych, przy jednoczesnym powolnym
wzroście zamożności polskich rodzin. Spadek liczby rodzin korzystających ze świadczeń
rodzinnych związany jest również ze zmniejszaniem się liczby dzieci w wieku do 25 lat życia,
tj. w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego.
Jednocześnie ze względu na wzrost kwot zasiłków rodzinnych, wzrost liczby osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i jego wysokości, w 2010 r. zwiększyły się
wydatki na świadczenia rodzinne ogółem (o 777 mln zł) tj. o 10,9% 32.

2.2 Kryteria dochodowe uprawniające do wsparcia z systemów pomocy
społecznej i świadczeń rodzinnych a progi ubóstwa
Istotnym problemem podkreślanym przez ekspertów są stałe progi dochodowe
stosowane w systemie świadczeń rodzinnych i systemie pomocy społecznej. Progi te od
kilku lat (w świadczeniach rodzinnych od 2004 r., a w pomocy społecznej od 2006 r.)
pozostają bez zmian, mimo systematycznego wzrostu kosztów utrzymania.
Wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej (351 zł na
osobę w rodzinie) to obecnie kwota niższa od minimum egzystencji dla rodziny
wychowującej 2 dzieci (401,98 zł) o 13% i z 3. dzieci (413,97 zł) o 15%.
Także kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej jest o ponad 50% mniejsze niż wynosi minimum socjalne, które dla rodziny
z 2 dzieci wynosi (754,64 zł), a z 3. dzieci (737,30 zł).
Oznacza to, że świadczenia pomocy społecznej nie zaspokajają obecnie nawet
najbardziej podstawowych potrzeb osób wymagających wsparcia, zwłaszcza rodzin
wychowujących dzieci.
Podobne jest w przypadku systemu świadczeń rodzinnych. Próg uprawniający do
korzystania ze świadczeń rodzinnych jest wyższy niż w pomocy społecznej o 44%, jednak
kwota 504 zł tylko nieznacznie przewyższa minimum egzystencji, a w relacji do minimum
socjalnego stanowi 67% jego wartości.

31

Informacja o realizacji zadań Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ROPS w Opolu za 2010 r.
Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2010 r., MPiPS 2011,
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/statystyka/sw_rodzinne_2010.
pdf, s. 22-23 (05.09.2011 r., godz. 1300)
32
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Tabela 2. Minimum socjalne i minimum egzystencji w 2010 r. wg różnych typów
gospodarstw domowych w relacji do kryteriów dochodowych pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych
Gospodarstwa pracownicze
Lp.

4-osobowe
(rodzice i
1-osobowe
dwoje
dzieci)

Wyszczególnienie

1.

Minimum egzystencji

2.

Minimum socjalne

Gospodarstwa
emeryckie

5-osobowe
(rodzice i
troje dzieci)

1-osobowe

2-osobowe

472,72

401,98

413,97

447,54

371,91

929,76

754,64

737,30

943,52

776,69

477,00

351,00

107

94

51

45

X

X

X

x

Kryterium dochodowe w pomocy
3.
społecznej (na 1 osobę)
477,00
351,00
351,00
Relacja minimum egzystencji do
4. kryterium dochodowego w %
101
87
85
(wiersz 1 do wiersz 3)
Relacja minimum socjalnego do
5. kryterium dochodowego w %
51
46
48
(wiersz 2 do wiersz 3)
Kryterium uprawniające do
6.
x
504
504
świadczeń rodzinnych
Relacja kryterium w
7. świadczeniach rodzinnych do
x
67
68
minimum socjalnego
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

W latach 2006-2010 wartość minimum socjalnego obliczanego dla 4-osobowego
gospodarstwa domowego (rodzice oraz dziecko młodsze i starsze) wzrosła o 20%,
tj. z 626,60 zł do 754,65 zł, przy czym w latach 2009-2010 wartość ta wzrosła o 6%

33

.

Natomiast minimum egzystencji w ciągu ostatnich 5 lat wzrosło o 26%, w tym w latach
2009-2010 – o 7%

34

. W tym samym czasie kryteria dochodowe stosowane w pomocy

społecznej i systemie świadczeń rodzinnych pozostały na niezmienionym poziomie.
Tabela 3. Minimum socjalne i minimum egzystencji w relacji do kryteriów
dochodowych pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w latach 2006-2010
Lp.

Wyszczególnienie

Średnioroczna wartość minimum socjalnego i minimum egzystencji na
1 osobę w 4-osobowym gospodarstwie domowym w latach 2006-2010 w zł
Zmiana
Zmiana

2006

2007

2008

2009

2010

(2006=100%)

(2009=100%)

1.

Minimum socjalne

626,6

646,78

685,4

709,5

754,65

120

106

2.

Minimum egzystencji

320,3

333,65

350,5

377,35

401,98

126

107

3.

Kryterium dochodowe w
pomocy społecznej

351

351

351

351

351

100

100

4.

Próg uprawniający do
świadczeń rodzinnych

504

504

504

504

504

100

100

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
33

Wysokość minimum socjalnego w latach 1990-2010, http://www.ipiss.com.pl/badania/ms_gosp_prac_1990-2010.pdf ,
(19.07.2011r., godz. 1130)
34
Wysokość minimum egzystencji w latach 1993 – 2010, http://www.ipiss.com.pl/badania/me_gosp_prac_1993-2010.pdf ,
(19.07.2011r., godz. 1215)
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Porównanie wartości minimum socjalnego i minimum egzystencji dla rożnego typu
obszarów wskazuje, że:
1) wartości minimum socjalnego i minimum egzystencji są niższe w małych miastach
i na wsi (odnosi się to szczególnie do kosztów żywności i utrzymania mieszkania).
W miastach wartość minimum socjalnego była wyższa od średniej krajowej o 7%,
a w małych miastach – niższa o 4,3%;
2) wartości minimum socjalnego i minimum egzystencji różnią się dla poszczególnych
regionów kraju. W 2010 r. w woj. opolskim miary te były bliskie średniej krajowej:
minimum socjalne było o 1% niższe, a wartość minimum egzystencji o 1% wyższe niż
średnie w kraju. Największe różnice dotyczyły kosztów odzieży i obuwia oraz zakupu
leków (wyższych o prawie 3%). Pozostałe składniki kosztów utrzymania (żywność,
mieszkanie, edukacja) były niższe niż średnie w kraju 35.
Wysokość przyznawanych w Polsce świadczeń rodzinnych jest najniższa wśród 25
krajów Unii (bez Rumunii i Bułgarii). Wydatki na świadczenia rodzinne stanowią w Polsce
0,76% PKB, podczas gdy w innych krajach kilkakrotnie więcej 36.
Transfery socjalne kierowane do innych niż rodziny wielodzietne grup ludności są
dużo większe. Emerytury i renty są waloryzowane, co powoduje, że emeryci i renciści
w Polsce znajdują się w dużo lepszym położeniu niż osoby starsze w innych krajach Unii.
Natomiast zbyt niskie wydatki na rzecz rodzin wychowujących dzieci powodują, że jest to
jedna z grup ludności najbardziej zagrożona ubóstwem.

2.3 Ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi
Od 2007 r. funkcjonuje w Polsce ulga podatkowa związana z posiadaniem dzieci,
jednak może ona być odliczona jedynie przez tych rodziców bądź opiekunów prawnych,
którzy płacili w danym roku podatki i rozliczali je w PIT.
W konsekwencji ulga ta wspiera głównie rodziny dobrze sytuowane (nie może być
odliczana od podatku niższego niż wysokość ulgi), a jej wprowadzenie w nikły sposób
wpływa na poprawę sytuacji dochodowej rodzin najmniej zamożnych.
W 2009 r. z ulgi podatkowej na dzieci skorzystało 4,3 mln podatników, a przeciętna
kwota odliczenia na dziecko wyniosła 898 zł 37.

35

P. Kurowski, Zróżnicowanie koszyków minimum socjalnego oraz minimum egzystencji w układzie przestrzennym w 2010 r.,
IPiSS, Warszawa 2011, http://www.ipiss.com.pl/teksty/zroznicowanie_koszykow.pdf ,(19.07.2011r. godz. 1450)
36
J. Puzyna-Krupska, op. cit. s. 32
37
Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Warszawa 2010, s. 140,
http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Polska%202010.pdf
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2.4 Rozwiązania prawne ułatwiające
i zawodowych w Polsce

łączenie

obowiązków

rodzinnych

Obowiązujące w Polsce rozwiązania, pozwalające na łączenie obowiązków
rodzinnych i zawodowych, zwłaszcza kobiet, polegają głównie na:
 wprowadzaniu zmian w Kodeksie pracy, polegających na stopniowym wydłużaniu
urlopu macierzyńskiego;
 wprowadzeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego o charakterze fakultatywnym
(od 6 do 8 tygodni);
 możliwości łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą (od 2010 r.
dodatkowy urlop może być łączony z pracą na ½ etatu, przy zachowaniu prawa do
wynagrodzenia oraz zasiłku macierzyńskiego);
 wprowadzeniu urlopu ojcowskiego (od 2010 r. - 1 tydzień, od 2012 r. – 2 tygodnie);
 stopniowym podniesieniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
osób przebywających na urlopach wychowawczych;
 ochronie przed zwolnieniem z pracy (osoby podejmujące zatrudnienie w niepełnym
wymiarze czasu w okresie przysługującego im urlopu wychowawczego w ciągu 12
miesięcy podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy) 38.
Jednocześnie w ramach dostępnych usług społecznych rodziny z dziećmi mogą
korzystać z następujących form wsparcia:
1) opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (dofinansowywane przez samorząd i budżet
państwa żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, opieka indywidualna).
W 2009 r. w woj. opolskim funkcjonowały 23 placówki opieki nad dzieckiem do
3 roku życia, natomiast placówek przedszkolnych było 449 na łączną liczbę
26 928 miejsc.;
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (profilaktyka i intensywna pracę
z

rodziną

przeżywającą

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczej, poprawa warunków funkcjonowania rodzinnych form pieczy
zastępczej, tak aby stały się one dominującą formą sprawowania pieczy nad
dziećmi pozbawionymi opieki rodziców) 39.

2.5 Polityka rodzinna w Europie
W większości państw europejskich rodziny znajdujące się w trudnym położeniu mają
prawo do licznych udogodnień i ulg podatkowych na dzieci. Często takie rozwiązania
38
39

Tamże, s. 148
Tamże, s. 150. Zagadnienia dotyczące systemu pieczy zastępczej zostaną omówione w dalszej części raportu.
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wspierane są przez wydzielone instytucje rządowe - ministerstwa ds. rodziny lub
pełnomocników rządów.
W UE najbardziej rozbudowany system wsparcia rodzin ma Francja, która jako
jedyne państwo unijne ma wskaźnik dzietności pow. 2,1, tj. osiągnęło prostą zastępowalność
pokoleń (w Polsce wskaźnik ten wynosi 1,2 i należy do najniższych w UE).
Wśród mechanizmów wsparcia rodzin we Francji są m. in.:


kwota wolna od podatku od każdego dziecka w rodzinie oraz odliczenie od
podatków kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia;



ulgi wynikające z działania Karty Rodziny Licznej (dokument funkcjonujący od
1921 r.), dający rodzinom wielodzietnym prawo do: zniżki komunikacyjnej, na
wejścia do muzeów, obiektów sportowych itp.;



powszechne (niezależne od dochodu) świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych
świadczeń (z tytułu konieczności sprawowania opieki i przerwy w zatrudnieniu,
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, zasiłki edukacyjne i dodatki
mieszkaniowe oraz z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego).

W Hiszpanii od 36 lat stosuje się wsparcie dla rodzin wielodzietnych m. in. w postaci
specjalnej karty, która upoważnia do ulg w transporcie publicznym, w opłatach za edukację,
rekreację, a nawet zwolnienia od podatku przy zakupie samochodu lub domu.
W USA istnieje wiele programów pomocy społecznej dla rodzin z dziećmi,
stypendialnych programów dla dzieci i młodzieży oraz ulg podatkowych, w tym na dzieci
będące na utrzymaniu (badania wykazały pozytywny wpływ tych zwolnień na stopę
urodzeń) 40.
W

Europie

bardzo

przyjazne

rozwiązania

prawne

dla

rodzin

mają

kraje

skandynawskie. Np. w Danii matki mają prawo do 52 tygodniowego urlopu macierzyńskiego,
a ojcowie do czterotygodniowego płatnego urlopu wychowawczego, co w efekcie powoduje,
że 79% kobiet wraca do pracy po urlopie macierzyńskim na to samo stanowisko pracy.
Żłobki i przedszkola są bezpłatne. Zasiłki rodzinne z tytułu kosztów utrzymania dzieci
wynoszą: 189 euro dla dziecka w wieku poniżej 7 lat i 118 euro dla dzieci starszych
(w Polsce odpowiednio 12 i 17 euro) 41.
Wydaje się, że w porównaniu do uregulowań stosowanych w innych krajach Europy
i świata, polityka społeczna w Polsce w małym stopniu sprzyja rodzinie, zwłaszcza rodzinom
wychowującym większą liczbę dzieci.

40

P. Bryła, Polska rodzina a polityka prorodzinna państwa, Niezależne forum publicystów, http://piotrbryla.salpn24.pl/83025,
s. 1-2
41
A. Rybińska, Zostać matką? Byle nie w Polsce, „Uważam Rze” nr 13/2011 z dnia 2-8 maja 2011 r., s. 82 -83.
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3. Metody badawcze

3.1 Cel i metody badania

Podstawowym celem badania jest diagnoza sytuacji rodzin wielodzietnych,
korzystających z pomocy społecznej w woj. opolskim.
Badanie, mające rozpoznać ich sytuację życiową, przeprowadzono w oparciu
o analizę danych statystycznych zawartych w systemie informatycznym pomocy społecznej
(wymiar obiektywny), badania i analizy własne Obserwatorium Integracji Społecznej oraz
opinie samych rodzin wielodzietnych (wymiar subiektywny). Sytuację rodzin wielodzietnych
oceniła również grupa ekspertów: dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej,
pracownik socjalny, pedagog, kurator sądowy, przedstawiciele organizacji pozarządowych
zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinom.
Badanie uwzględnia szerszy aspekt funkcjonowania rodzin wielodzietnych, w tym
zagadnienia związane z integracją rodzin ze społecznością lokalną, wyznawane wartości,
aspiracje, sposoby spędzania wolnego czasu oraz problemy opiekuńczo-wychowawcze.
Podjęta problematyka pozwoliła także uchwycić relacje rodzin wielodzietnych z najbliższym
otoczeniem oraz ustalić stopień zaspokojenia ich podstawowych potrzeb.
Badanie zostało zrealizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS
w Opolu w okresie kwiecień-lipiec 2011 r. z uwzględnieniem wszystkich gmin województwa
opolskiego.

3.2

Przyjęte problemy i pytania badawcze

Wyodrębnione problemy badawcze obejmują następujące obszary tematyczne:
 skład i strukturę rodzin wielodzietnych;
 ocenę przez rodziny wielodzietne własnej zasobności materialnej;
 zmianę

swojej

sytuacji

materialnej

w

porównaniu

do

ostatnich

i przewidywaną zmianę tej sytuacji w przyszłości;
 rodzaj i wielkość otrzymywanych świadczeń;
 przyczyny udzielania pomocy;
 podstawowe źródła dochodu;
 przyczyny bezrobocia;
 efektywność różnych form pomocy;
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 ustalenie

ewentualnych

problemów

związanych

z

występowaniem

niepełnosprawności oraz przewlekłych chorób;
 poczucie integracji z otoczeniem społecznym;
 sposoby spędzania wolnego czasu;
 dostęp dzieci do podstawowych form rozrywki i kultury;
 problemy opiekuńczo-wychowawcze;
 inne problemy dotykające rodziny wielodzietne;
Odpowiedź na powyższe problemy badawcze pozwoliła na weryfikację następujących
pytań badawczych:
 Czy miejsce zamieszkania (miasto – wieś) jest czynnikiem decydującym
o sytuacji życiowej rodzin wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej?
 Czy rodziny wielodzietne, korzystające z pomocy społecznej, mają ograniczony
dostęp do usług rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych?
 Czy dostęp do tych usług jest zależny od ich miejsca zamieszkania (miasto –
wieś)?
 Czy sytuacja życiowa rodzin wielodzietnych ulega pogorszeniu wraz ze wzrostem
liczby dzieci w rodzinie?
 Czy pomoc udzielana rodzinom wielodzietnym jest adekwatna do ich potrzeb?
 Czy świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w istotny sposób uzupełniają
niskie dochody rodzin wielodzietnych?
 Które formy pomocy społecznej (materialne - niematerialne) są bardziej skuteczne
i efektywne?
 Jakiego wsparcia oczekują rodziny wielodzietne?
 Jakie są główne powody korzystania przez rodziny wielodzietne z pomocy
społecznej?
 Czy rodziny wielodzietne są akceptowane w swoim środowisku społecznym?
 Czy społeczność lokalna wspiera rodziny wielodzietne korzystające z pomocy
społecznej?
 Czy zmiany w systemie pomocy społecznej związane z wejściem w życie ustawy
o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (utworzenie stanowiska
asystenta rodziny) wpłyną na poprawę działań skierowanych do rodzin
wielodzietnych?
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3.3

Metody i techniki zastosowane w badaniu

W badaniu zastosowano kilka metod badawczych, pozwalających na wykorzystanie
różnych źródeł danych i informacji. Wykorzystano zarówno techniki ilościowe i jakościowe,
które poprzez triangulację metodologiczną (łączenie i porównanie) pozwoliły spojrzeć na
badaną problematykę w szerszym aspekcie.
W badaniu zastosowano:
1) Analizę

materiałów

zastanych

(desk

research).

W

przeprowadzonej

analizie

wykorzystano dane z rządowego Systemu Informatycznego POMOST, zawierającego
informacje o klientach pomocy społecznej w Polsce i woj. opolskim o charakterze
ilościowym. Dane obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
W ramach analizy opracowano szczegółowy, statystyczny profil województwa
opolskiego, uwzględniający następujące cechy społeczno – demograficzne rodzin
wielodzietnych lub ich członków:
a) liczbę rodzin wielodzietnych na tle ogólnej liczby rodzin objętych pomocą
społeczną w woj. opolskim;
b) strukturę powodów udzielonej pomocy;
c) okres korzystania z pomocy;
d) liczbę i strukturę rodzin wielodzietnych - według podziału na:


miejsce zamieszkania (miasto-wieś);



wiek i wykształcenie rodziców;



skład rodziny;



liczbę oraz strukturę płci i wieku dzieci;

e) sytuację zawodową rodzin wielodzietnych:

f)



liczbę i strukturę (wg wieku i płci) osób zatrudnionych;



liczbę i strukturę (wg wieku i płci) osób bezrobotnych;

sytuację zdrowotną rodzin wielodzietnych, w tym:


liczbę i strukturę osób niepełnosprawnych (liczbę osób z

grupą

inwalidzką lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności);


liczbę i strukturę osób przewlekle chorych (rodzice i dzieci, bez
pozostałych członków rodziny);

g) strukturę

dochodów oraz źródła dochodów (w tym

szczególnie

źródeł

niezarobkowych – innych niż pomoc społeczna, np. świadczenia rodzinne);
h) strukturę oraz koszt udzielonej pomocy, w tym:


świadczenia

pieniężne

(rodzaj

i

wysokość

zasiłków

okresowych

i zasiłków celowych);
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przeciętne wartości świadczeń pieniężnych;



świadczenia rzeczowe (posiłki, ubranie, opał);



usługi opiekuńcze;



praca socjalna, w tym poradnictwo, interwencja;



inne formy pomocy.

2) Wywiady kwestionariuszowe. Wywiady przeprowadzono na reprezentatywnej próbie
badawczej (335 rodzin), stanowiącej 10 proc. populacji rodzin wielodzietnych,
korzystających z pomocy społecznej w województwie opolskim (3 359 rodzin wg
Sprawozdania MPiPS-03 za 2010 r.) 42.
W wyborze rodzin do wywiadów zastosowano dobór kwotowo - losowy. Pod
względem liczby dzieci próba odzwierciedla procentowy rozkład tej zmiennej w populacji,
w podziale na gminy miejskie i wiejskie. Zawarte w kwestionariuszu pytania obejmują
następujące zagadnienia:
a) cechy społeczne i demograficzne rodziny;
b) sytuację materialną rodziny:
c) sytuację mieszkaniową;
d) pomoc dla rodzin wielodzietnych;
e) sytuację dzieci w rodzinach wielodzietnych;
f)

sposób funkcjonowania rodzin wielodzietnych w społeczności lokalnej.

3) Zestandaryzowana ankieta. Ankietę rozesłano listownie do wszystkich 71 dyrektorów
i kierowników ośrodków pomocy społecznej województwa opolskiego (zupełny dobór
próby). Wypełnione kwestionariusze odesłało 67 respondentów, dlatego, wyniki badania
dostosowano do całej badanej populacji

43

. Ankieta skierowana do kadry kierowniczej

OPS – uznanej za ekspertów w zakresie badanych zjawisk, pozwoliła na problemową
analizę sytuacji rodzin wielodzietnych.
Kwestionariusz ankiety został podzielony na dwa główne bloki tematyczne:
a) sytuację życiową rodzin wielodzietnych objętych pomocą społeczną;
b) opinię o wybranych zmianach wynikających z projektu ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (zatrudnienie w każdej gminie asystenta
rodziny).
42

Analiza danych zbioru centralnego SI POMOST wykazała większą o 374 liczbę rodzin wielodzietnych objętych pomocą
społeczną w woj. opolskim w 2010 r. (3 733 rodziny), co wynika ze zliczania w zbiorze centralnym wszystkich rodzajów
udzielonych świadczeń, w tym również z tytułu klęski żywiołowej (Sprawozdanie MPiPS-03 za 2010 r. nie uwzględnia takich
danych).
43
W niektórych ankietach i kwestionariuszach wywiadów zdarzały się braki danych. W związku z tym postanowiono, że
wszystkie ważne odpowiedzi będą traktowane jako 100%. Dlatego w analizie poszczególnych pytań wartość ta może być inna
niż ogólna liczba respondentów, tj. 335 rodzin i 67 ankietowanych.
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4) Indywidualne wywiady pogłębione (IDI). Badanie przeprowadzono z ekspertami
i praktykami na co dzień zajmującymi się rodzinami wielodzietnymi w woj. opolskim.
Tematyka poruszana w trakcie wywiadów pogłębionych obejmowała:


sytuację materialną rodzin wielodzietnych;



problemy społeczne występujące w rodzinie wielodzietnej;



sposoby spędzania wolnego czasu przez dzieci z rodzin wielodzietnych
(dostęp do dóbr kultury, rozrywki, sportu);



integracja rodzin wielodzietnych ze środowiskiem lokalnym;



sposoby i formy pomocy rodzinom wielodzietnym;

Wywiady objęły czworo respondentów, tj.:
a)

Respondent

1

(kobieta),

pracownik

socjalny

z trzynastoletnim

stażem

i jednocześnie kurator społeczny, a także działacz jednej z organizacji
pozarządowych zajmujących się pomocą rodzinom i dzieciom;
b)

Respondent

2 (kobieta), działacz fundacji zajmującej się pomocą dzieciom,

stale współpracującej z instytucjami pomocy społecznej;
c)

Respondent 3 (kobieta), psycholog, pedagog szkolny, pracująca w gimnazjum;

d)

Respondent 4 (mężczyzna), kurator sądowy z szesnastoletnim stażem pracy;

W niniejszym raporcie z badania, analizę materiału badawczego przeprowadzono
według następującej formuły: analiza danych wywołanych (uzyskanych z wywiadów
kwestionariuszowych,

ankiet

oraz

indywidualnych

wywiadów

pogłębionych)

została

poprzedzona analizą informacji uzyskanych z SI POMOST. Jednocześnie, wszystkie
informacje uzyskane ze źródeł wywołanych zostały przeanalizowane łącznie, zgodnie
z wcześniej przyjętym schematem tematycznym. Analiza desk research i danych
z pozostałych źródeł potraktowano jako rozłączne (odrębne), choć uzupełniające się metody
weryfikacji przyjętych problemów.

3.4

Rodziny wielodzietne korzystające z pomocy społecznej – cechy próby
badawczej

Jednym z podstawowych czynników warunkujących sytuację życiową rodzin
korzystających z pomocy społecznej jest liczba dzieci. W badaniu dominują rodziny, które
wychowują troje dzieci. Natomiast rodziny posiadające pięcioro i więcej dzieci stanowią nieco
ponad 20% wszystkich badanych rodzin.
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Tabela 4. Liczba dzieci w rodzinach wielodzietnych, korzystających z pomocy
społecznej - próba badawcza
Lp.

Liczba dzieci w rodzinie

Liczba wskazań

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

176
91
24
22
7
6
3
5
0
1
335

52,4
27,2
7,2
6,6
2,1
1,8
0,9
1,5
0,0
0,3
100

Razem
Źródło: opracowanie własne OIS

Średnia wieku dzieci w rodzinach wielodzietnych wynosi nieco ponad 10 lat. Mediana
(wartość dla środkowej rodziny w rozkładzie) to 10 lat. Natomiast najwięcej dzieci wśród
badanych rodzin (dominanta) jest w wieku 12 lat. Łączna liczba dzieci w próbie badawczej
wyniosła 1 330 osób.

Tabela 5. Wiek dzieci w rodzinach wielodzietnych, korzystających z pomocy
społecznej - próba badawcza
Lp.

Wyszczególnienie

Wiek dzieci

1.

Średnia

10,2

2.

Mediana

10

3.

Dominanta

12

Źródło: opracowanie własne OIS

Dominującym modelem w badanych rodzinach jest rodzina pełna (oboje rodziców) –
67,8%, oraz jednopokoleniowa – 94,3%. Najczęściej oboje rodziców (76,5%) występuje
w rodzinach z 5. i większą liczbą dzieci, najrzadziej wśród rodzin z czwórką dzieci (61,5%).
Część respondentów (6,6%) wskazało na ,,inny skład rodziny”, co w znacznym
stopniu pokrywa się z odsetkiem rodzin o rozszerzony składzie występujących w próbie.
Prawie 26% wszystkich rodzin wielodzietnych to rodziny niepełne. W tej grupie
przeważają matki samotnie wychowujące dzieci – 24,2%, samotni ojcowie to 1,5% ogółu
rodzin.
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Rodziny pełne znacznie częściej zamieszkują gminy wiejskie niż gminy miejskie
(odpowiednio 74,3% i 59,7%). Natomiast w miastach, częściej niż na wsi, dominuje ,,inny
skład rodziny” (10,4% i 3,3%).
Tabela 6. Liczba dzieci w rodzinach wielodzietnych ze względu na skład rodziny
Rodziny o liczbie dzieci
Lp.

1.
2.
3.
4.

Skład rodziny
wielodzietnej

troje
liczba
wskazań

Rodzina pełna

%

czworo
liczba
%
wskazań

Razem N=335

pięcioro i więcej
liczba
liczba
wskazań
%
wskazań

%

119

67,6

56

61,5

52

76,5

227

67,8

41

23,3

28

30,8

12

17,6

81

24,2

4

2,3

0

0,0

1

1,5

5

1,5

Inny skład rodziny

12

6,8

7

7,7

3

4,4

22

6,5

Razem

176

100,0

91

100,0

68

100,0

335

100,0

Matka samotnie
wychowująca dzieci
Ojciec samotnie
wychowujący dzieci

Źródło: opracowanie własne OIS

Większość rodziców w próbie badawczej także wychowywała się w rodzinach
wielodzietnych (58,2% mężczyzn i 57,6% kobiet).
Więcej mężczyzn (ojców) z rodzin wielodzietnych pochodzi z terenów wiejskich.
Natomiast w przypadku kobiet (matek) wskaźniki ze względu na miejsce zamieszkania
(miasto-wieś) są podobne.
Rodzinę w trakcie wywiadu reprezentowały głównie kobiety. Może to być efekt kilku
czynników. Po pierwsze, kobiety znacznie częściej niż mężczyźni zajmują się domem
i częściej w nim przebywają. Pod drugie, z racji częstszego przebywania mężczyzn poza
domem, kobiety częściej reprezentują rodzinę w kontaktach z pomocą społeczną, w tym
z pracownikami socjalnymi, pełniącymi funkcje ankieterów w niniejszym badaniu (pracownik
socjalny to prawie zawsze kobieta - jedynie 3,7% pracowników socjalnych w woj. opolskim
to mężczyźni) 44.
Płeć respondenta udzielającego odpowiedzi nie wpłynęła w istotny sposób na jego
jakość. Założono, że każdy dorosły członek rodziny wielodzietnej posiada niezbędną wiedzę
na tematy poruszane podczas wywiadu.

44

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ocenie pracowników socjalnych województwa opolskiego – wybrane
zagadnienia. Badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej. Opole, listopad 2009, http://ois-rops.pl
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Wykres 2. Płeć respondentów w próbie badawczej

7,5%

kobieta

mężczyzna

92,5%

Źródło: Opracowanie własne OIS

Ponad połowa respondentów jest w wieku 31-40 lat. W tej grupie wiekowej jest też
najwięcej ich współmałżonków i partnerów (44,7%). Liczba respondentów wynosi 335, a ich
współmałżonków/partnerów – 249 (odsetek poszczególnych kategorii wiekowych wyliczony
jest w stosunku do tych liczebności). Mniejsza o 86 liczba współmałżonków i partnerów
respondentów wynika głównie z liczby rodzin niepełnych, które stanowią prawie 26%
wszystkich badanych rodzin.
Tabela 7. Wiek respondentów i ich współmałżonków/partnerów
Lp.

Liczba osób w wieku

Wyszczególnienie
do 30 lat

31-40

41-50

51-60

pow. 60 lat

1.

Respondenci

17,7%

50,5%

28,8%

2,7%

0,3%

2.

Współmałżonkowie/partnerzy
respondentów

9,8%

44,7%

35,8%

8,9%

0,8%

Źródło: opracowanie własne OIS

Rodzice w rodzinach wielodzietnych to w większości osoby o niskim wykształceniu.
Wśród respondentów badania i ich współmałżonków/partnerów dominuje wykształcenie
podstawowe (odpowiednio 42,5% i 35,2%) oraz zasadnicze zawodowe (42,5% i 54,9%).
Najmniej jest osób posiadających wykształcenie niepełne podstawowe i wyższe. Przy czym
więcej jest respondentów i współmałżonków/partnerów z wykształceniem niepełnym
podstawowym (łącznie 4%) niż wyższym (1,1%).
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Tabela 8. Wykształcenie respondentów i ich współmałżonków/partnerów
Liczba osób mających wykształcenie
Lp.

Wyszczególnienie
niepełne
zasadnicze średnie i
podstawowe
podstawowe
zawodowe policealne

wyższe

1.

Respondenci

2,4%

42,5%

42,5%

12,0%

0,6%

2.

Współmałżonkowie/partnerzy
respondentów

1,6%

35,2%

54,9%

7,8%

0,5%

Źródło: opracowanie własne OIS

Posiadane wykształcenia rodziców wpływa na status materialny całej rodziny
(szersza analiza tego zagadnienia w dalszej części raportu). Z tego powodu znaczny
odsetek osób z niskim wykształceniem (głównie niepełnym podstawowym i podstawowym)
ma trudności w znalezieniu pracy pozwalającej na „godne życie” (osoby deklarują, że ich
średnie, miesięczne dochody nie przekraczają 350 zł na osobę).
Wykres 3. Średni, miesięczny dochód osiągany na osobę w rodzinie przez
respondentów badania
1,8%

22,5%
do 350 zł na osobę
351-700 zł
pow. 701 zł na osobę

75,7%

Źródło: opracowanie własne OIS

Większość rodzin wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej w woj.
opolskim (67,2%) mieszka na terenach wiejskich i w małych miejscowościach (do 10 tys.
mieszkańców), co ma znaczny wpływ na ich sytuację życiową 45.

45

Zob. Sytuacja gospodarstw domowych w 2010 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (materiał na
konferencję prasową w dniu 25 maja 2011 r.,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbrc/gus/PUBL_wz_sytuacja_gospod_dom_2010.pdf (21.07.2011 r., godz. 1340])
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Wykres 4. Miejsce zamieszkania respondentów
3,6%

wieś
miasto do 10 tys.
mieszkańców

9,9%

6,5%

miasto od 10 do 30 tys.

12,8%

13,8%

53,4%

miasto od 31 do 50 tys.
miasto od 51 do 100 tys.
miasto pow. 100 tys.

Źródło: Opracowanie własne OIS
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4. Sytuacja społeczno-demograficzna rodzin wielodzietnych objętych
pomocą społeczną w woj. opolskim na tle kraju. Dane i informacje
statystyczne zawarte w zbiorze centralnym Systemu Informatycznego
POMOST w okres I-XII 2010 r.

Analiza objęła wszystkie rodziny w Polsce korzystające w 2010 r. ze świadczeń
ośrodków pomocy społecznej (w tym miejskich ośrodków pomocy społecznej znajdujących
się w powiatach grodzkich) oraz ich filii, poza rodzinami zastępczymi. Z analizy wykluczono
rodziny korzystające ze świadczeń powiatowych centrów pomocy rodzinie. Powstałą w ten
sposób populację podzielono na rodziny wielodzietne oraz ich członków oraz pozostałe
rodziny i ich członków.

4.1 Liczba rodzin wielodzietnych - miejsce zamieszkania

W 2010 r. w woj. opolskim z pomocy społecznej korzystały 3 733 rodziny
wielodzietne, co stanowi 11,1% ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej w regionie.
Oznacza to, że udział rodzin wielodzietnych w ogólnej liczbie rodzin korzystających
z pomocy społecznej w woj. opolskim jest najniższy w Polsce (podobnie jak nominalna liczba
tych rodzin).
Najwięcej rodzin wielodzietnych zlokalizowanych jest w powiatach nyskim (14,7%)
i opolskim (13,2%). Jest to jednak związane z ogólną liczbą rodzin korzystających
z pomocy społecznej w tych powiatach. Natomiast odnosząc liczbę rodzin wielodzietnych do
liczby klientów ogółem, największy odsetek rodzin wielodzietnych wśród wszystkich rodzin
korzystających z pomocy społecznej odnotowano w powiatach namysłowskim (18,3%)
i oleskim (17,6%), najniższy zaś w kędzierzyńsko–kozielskim (8,3%) i Opolu Mieście (5,4%).
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Wykres 5. Udział rodzin wielodzietnych wśród rodzin korzystające z pomocy
społecznej w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. opolskiego

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

Większość korzystających z pomocy społecznej rodzin wielodzietnych w woj.
opolskim mieszka na wsi (57,6%). W całym kraju, przewaga rodzin wiejskich jest jeszcze
większa, bo wynosi niemal 64%. W woj. opolskim najwięcej rodzin wielodzietnych na wsi
(blisko 80% lub więcej) jest w powiatach: namysłowskim, opolskim i oleskim, najmniej zaś
(oprócz oczywiście miasta Opola) w powiatach: krapkowickim (35,8%), kędzierzyńsko –
kozielskim (41,4%) oraz prudnickim (42,9%).

4.2 Liczba i wiek dzieci w rodzinach wielodzietnych

Zdecydowana większość rodzin wielodzietnych w woj. opolskim (podobnie jak
w całym kraju) to rodziny z trojgiem dzieci – stanowią one 57,7% ogółu rodzin
wielodzietnych. Jednak zdarzają się także rodziny z 13 (Pawłowiczki) czy 12 (Kluczbork,
Domaszowice) dzieci. Więcej niż czworo dzieci odnotowano w 17% rodzin, a więcej niż
7 dzieci – tylko w 2,7% rodzin. Pod tym względem woj. opolskie nie wyróżnia się na tle kraju.
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Najwięcej rodzin z 5 lub większą liczbą dzieci korzystało z pomocy społecznej
w powiatach: głubczyckim (22,3% rodzin wielodzietnych) i oleskim (22,1%), a wśród gmin –
w Dobrodzieniu (aż 42,2%) i Strzeleczkach (42,9%).
Wykres 6. Liczba dzieci w rodzinach wielodzietnych korzystających z pomocy
społecznej w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. opolskiego

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

Ogólna liczba dzieci w rodzinach wielodzietnych w woj. opolskim sięga blisko 14 tys.,
z czego 7 102 osoby (51,3%) to chłopcy.
Ok. 25% dzieci w rodzinach wielodzietnych ma mniej niż 6 lat, a 13% nie więcej niż
3 lata. Przeciętny wiek dziecka w rodzinach wielodzietnych w woj. opolskim wynosi 11,5
roku, co plasuje region nieco poniżej średniej w kraju (blisko 12 lat).
Najwięcej dzieci najmłodszych (w odniesieniu do ogólnej ich liczby w rodzinach
wielodzietnych) jest w gminach: Komprachcice (powiat opolski) oraz Skoroszyce (powiat
nyski), najmniej zaś w Baborowie, Branicach, Polskiej Cerkwi, Dąbrowie, Ujeździe
(przeciętny wiek dziecka powyżej 13 lat) oraz w gminie Zawadzkie, w której połowa dzieci
w rodzinach wielodzietnych liczyła sobie przynajmniej 18 lat.
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W woj. opolskim pełnoletnie dzieci (między 18 i 25 rokiem życia) stanowią 14,3%
ogółu dzieci w rodzinach wielodzietnych (o prawie 2 pkt. procentowe mniej niż w kraju).
Przeciętna różnica wieku pomiędzy najmłodszym i najstarszym dzieckiem w rodzinie
wielodzietnej wynosi w woj. opolskim (tak jak w całej Polsce) ok. 9 lat.

4.2.1 Skład rodzin wielodzietnych
Zdecydowana większość rodzin wielodzietnych w woj. opolskim to małżeństwa
z 3 lub większą liczbą dzieci (56,8%) – choć ich udział w ogólnej liczbie rodzin
wielodzietnych na Śląsku Opolskim jest mniejszy niż w całej Polsce (62%).
Spośród rodzin wielodzietnych prawie ¼ (24,6%) to rodziny niepełne - z jednym
rodzicem (przy czym tylko 1,1% to rodziny niepełne z ojcem, dominują rodziny samotnych
matek), natomiast 5,6% to konkubinaty z trójką lub większą liczbą dzieci (w Polsce to ponad
4%).
Ponad 6% opolskich rodzin wielodzietnych to tzw. rodziny wieloosobowe (w Polsce
jest ich 7%, choć np. w woj. zachodniopomorskim takie przypadki są znacznie liczniejsze).
Wykres 7. Skład rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej w
poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. opolskiego

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
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4.2.2 Wielkość i struktura dochodów rodzin wielodzietnych
Rodziny wielodzietne korzystające z pomocy społecznej w woj. opolskim są na tle
podobnych rodzin w innych regionach kraju w relatywnie lepszej sytuacji materialnej.
Statystyczna rodzina wielodzietna na Śląsku Opolskim uzyskuje przeciętne dochody na
osobę w rodzinie w wysokości 406 zł, tj. nieznacznie więcej niż wśród innych rodzin
korzystających z pomocy społecznej w regionie oraz blisko średniej krajowej dla rodzin
wielodzietnych (412 zł). Wpływ na to mają jednak nieliczne przypadki odstające (rzadkie
sytuacje, kiedy rodziny uzyskiwały przychody zdecydowanie wyższe niż przeciętna).
Biorąc to pod uwagę, opisując sytuację finansową typowej rodziny wielodzietnej,
bezpieczniej odwoływać się do wartości medianowych dochodów na osobę w rodzinie
(mediana to wartość dla środkowej rodziny w rozkładzie). Wówczas okazuje się, że połowa
rodzin wielodzietnych w woj. opolskim uzyskuje dochody na osobę w rodzinie w wysokości
do 338 zł (wyższe, przeciętne dochody na osobę w rodzinie odnotowano tylko
w województwach: śląskim, wielkopolskim i podkarpackim).
W woj. opolskim sytuacja finansowa rodzin wielodzietnych jest mocno zróżnicowana.
Najwyższe dochody uzyskują rodziny w powiecie brzeskim (połowa z nich ma przynajmniej
380 zł na osobę w rodzinie), a także w Opolu Mieście oraz powiatach strzeleckim i oleskim.
Najmniejsze, przeciętne dochody mają z kolei rodziny w powiecie nyskim (303 zł). Zwraca
przy tym uwagę geograficzna struktura tych nierówności: wyższe dochody na osobę
uzyskiwały rodziny z północnej części regionu.
Wykres 8. Przeciętny dochód na osobę w rodzinie wielodzietnej korzystającej
z pomocy społecznej w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. opolskiego

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
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Mapa 1. Przeciętny dochód na osobę w rodzinie w woj. opolskim - podział geograficzny

W 2010 r. najczęstszymi, wskazywanymi źródłami przychodów rodzin wielodzietnych
w woj. opolskim, tak samo jak w całej Polsce, były: zasiłek rodzinny i tzw. „inne świadczenia
socjalne” oraz praca najemna na stanowisku robotniczym 46.
Zasiłek rodzinny pobierało 30% rodzin wielodzietnych w regionie, a inne świadczenia
socjalne – 48,7% (w Polsce było to odpowiednio 42,6% i 42,4%). Powodem tej równicy jest
prawdopodobnie pobieranie przez część osób zasiłków rodzinnych za granicą

47

. Natomiast

dochody z robotniczej pracy najemnej pobierało 44% rodzin wielodzietnych w woj. opolskim
i 40% takich rodzin w Polsce.
Wykres 9. Liczba rodzin wielodzietnych korzystające z wyszczególnionych źródeł
dochodu

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
46
47

Zgodnie z klasyfikacją źródeł przychodów Zbioru Centralnego SI POMOST
Jest to ok. 10 tys. osób (Informacja o realizacji zadań Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ROPS
w Opolu za 2010 r.)
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4.2.3 Powody otrzymania pomocy
Rodziny, w tym rodziny wielodzietne, w woj. opolskim, jak i w całym kraju,
otrzymywały wsparcie z pomocy społecznej przede wszystkim z powodu ubóstwa
i bezrobocia. Ten pierwszy problem zidentyfikowano (jako jeden z kilku najważniejszych)
u ponad połowy (50,7%) rodzin wielodzietnych w regionie (w kraju 49,8%). Natomiast
z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 20% rodzin wielodzietnych w woj. opolskim, tj. więcej
niż średnio w Polsce (17,5%).
Istotnym problemem jest także wielodzietność, wskazana jako powód udzielenia
wsparcia w przypadku prawie 15% rodzin wielodzietnych w regionie (tak samo jak i w kraju).
W niektórych częściach województwa, równie lub nawet bardziej palący okazał się
jednak inny problem – skutki powodzi, która dotknęła południową część Polski w 2010 r.
Choć w woj. opolskim problem ten odczuło tylko 3,8% rodzin wielodzietnych, to np.
w gminach Bierawa, Cisek, Dąbrowa, czy w mniejszym stopniu Popielów - powód ten należał
do najczęstszych (także w kategoriach wydatków finansowych).
Wykres 10. Główne problemy występujące w rodzinach wielodzietnych korzystających
z pomocy społecznej w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. opolskiego

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
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Mapa 2. Główne problemy rodzin wielodzietnych w gminach woj. opolskiego

4.2.4 Okres korzystania z pomocy społecznej

Dane o okresie korzystania przez rodziny wielodzietne z pomocy nie mówią o tym, od
jak dawna dana rodzina korzysta z pomocy społecznej, ale o tym, od jak dawna
nieprzerwanie korzysta z tych świadczeń, z których korzystała w roku 2010. Pod tym
względem rodziny z woj. opolskiego plasują się poniżej średniej ustalonej dla całego kraju.
Przeciętna rodzina w woj. opolskim korzysta ze świadczeń od ponad 4 miesięcy (127
dni), a połowa – od 100 dni lub więcej. Są jednak i takie rodziny, które nieprzerwanie
otrzymują wsparcie od 7 lat (rekordzistka – od 2710 dni). Najwięcej rodzin trwale
korzystających z pomocy społecznej znajduje się w powiatach: nyskim i głubczyckim, zaś
najmniej w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36
Wykres 11. Średnia liczba dni korzystania przez rodziny wielodzietne ze świadczeń pomocy
społecznej w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. opolskiego

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

4.2.5 Liczba, wiek i wykształcenie rodziców / opiekunów

Jak wynika z obliczeń opartych na Zbiorze Centralnym SI POMOST, blisko 1/3 rodzin
wielodzietnych w woj. opolskim (34,2%) to rodziny z jednym rodzicem/opiekunem.
W przypadku niespełna 0,5% rodzin w 2010 r. miały one więcej niż 2 rodziców / opiekunów.
Z pomocy społecznej na Śląsku Opolskim korzysta więcej rodzin wielodzietnych z jednym
opiekunem niż w innych regionach kraju (częściej zdarza się to tylko w woj. dolnośląskim,
śląskim i lubuskim, a w Polsce takie rodziny stanowią niespełna 28% ogółu rodzin
wielodzietnych).
W woj. opolskim najczęściej taka sytuacja ma miejsce w Opolu Mieście (niemal 49%
rodzin wielodzietnych z 1 opiekunem), a także w powiatach: krapkowickim i brzeskim (4041%). Najmniej rodzin z 1 opiekunem korzysta z pomocy społecznej w powiatach:
namysłowskim, oleskim i opolskim (poniżej 30%).
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Wykres 12. Liczba rodziców/opiekunów w rodzinach wielodzietnych, korzystających
z pomocy społecznej

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

Przeciętny wiek rodziców / opiekunów rodzin wielodzietnych w woj. opolskim wynosi
ok. 40 lat (podobnie jak w kraju), przy czym mężczyźni są starsi niż kobiety. Co czwarty
rodzic / opiekun liczy sobie nie więcej niż 35 lat, ale tyle samo przekroczyło 45 rok życia.
Wyniki te są mało zróżnicowane terytorialnie, zarówno w samym województwie, jak i w całym
kraju.
Inaczej jest w przypadku wykształcenia rodziców / opiekunów. W woj. opolskim,
największa część z nich ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (55%) lub podstawowe
(20%) Wykształceniem średnim lub wyższym może się pochwalić 11,3% rodziców, ale
wyższym niż średnie – już tylko 2%.
Porównanie tych wyników ze strukturą wykształcenia rodziców w innych regionach
kraju, a także w samym woj. opolskim, utrudniają braki danych o wykształceniu. W woj.
opolskim nie ustalono poziomu wykształcenia co dziesiątego opiekuna / rodzica, choć
w innych regionach problem ten jest nawet 2 razy większy. W woj. opolskim braki danych
o wykształceniu rodziców/opiekunów dotyczyły najczęściej Baborowa, Lubrzy (ponad 40%
braków danych) i Opola (34% braków danych). Zakładając, że miały one charakter losowy
(nie były powszechniejsze lub rzadsze w przypadku pewnej kategorii rodziców, np. gorzej
wykształconych), porównano ze sobą wyniki z poszczególnych jednostek administracyjnych
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wyłączając z analizy braki danych. Wówczas wykształcenie opiekunów rodzin wielodzietnych
w woj. opolskim nie odbiega od średniej w kraju (podobnie jak w całej Polsce, 1/3 z nich
zakończyła edukację na poziomie szkoły gimnazjalnej lub niższym, a nieco ponad 12% ma
przynajmniej wykształcenie średnie 48).
W samym woj. opolskim pozytywnie wyróżnia się Opole, w którym aż ¼ opiekunów
(z dostępnymi danymi o poziomie wykształcenia) ma wykształcenie średnie lub wyższe.
Jeszcze lepiej wypadają pod tym względem opiekunowie rodzin wielodzietnych w Branicach,
Kluczborku, Krapkowicach, Świerczowie, Oleśnie i Chrząstowicach. Na drugim biegunie
znajdują się: Polska Cerkiew, Strzeleczki i Łambinowice, w których przynajmniej 45%
rodziców z ustalonym poziomem wykształcenia (a w Strzeleczkach aż 75%) ma
wykształcenie podstawowe lub niższe. Jednak biorąc pod uwagę braki w tym zakresie należy
do tych danych podchodzić z dużą ostrożnością.

4.2.6 Sytuacja rodzin wielodzietnych na rynku pracy
Z analizy wynika, że 2 na 3 rodziny wielodzietne w woj. opolskim (62,4%) dotyka
problem bezrobocia, tzn. przynajmniej jeden z ich członków poszukuje pracy. W całym kraju,
taka sytuacja zdarza się zdecydowanie rzadziej, bo w nieco ponad połowie rodzin
wielodzietnych.
W woj. opolskim bezrobocie doskwiera najczęściej rodzinom w powiatach:
głubczyckim, namysłowskim i prudnickim (ponad 70% rodzin wielodzietnych ma osoby
bezrobotne), najrzadziej zaś – tym zamieszkałym w powiatach: opolskim i oleskim
(odpowiednio 38 i 49%). W ponad 42% opolskich rodzin bez pracy pozostaje tylko jedna
osoba (choć może to być zarazem jedyna osoba utrzymująca rodzinę). W 17% przypadków
bezrobotne są dwie osoby, a w 2,5% - trzy osoby lub więcej. Istotnym jest, że w prawie
połowie korzystających z pomocy społecznej rodzin wielodzietnych w regionie nie ma ani
jednej osoby pracującej, a w niektórych częściach regionu (powiaty: głubczycki, nyski,
prudnicki), jest to nawet większy procent.
Wśród

samych

rodziców/opiekunów

tylko

36,4%

stanowią

osoby

mające

zatrudnienie, a pozostali to bezrobotni (42,3%) i osoby bierne zawodowo (ponad 21%). Przy
czym wśród tych ostatnich dominują kobiety.

48

Nieznacznie większa wartość niż obliczona dla woj. opolskiego wynika z wykluczenia z analizy przypadków z nieustalonym
poziomem wykształcenia.
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Wykres 13. Rodziny wielodzietne z osobami bezrobotnymi i bez osób bezrobotnych w rodzinie
w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. opolskiego

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

4.2.7 Stan zdrowia i niepełnosprawność członków rodzin wielodzietnych
W 4 na 10 rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej w woj.
opolskim przynajmniej jeden z członków rodziny jest chory, a w 1 na 5 rodzin przynajmniej
jedna osoba choruje przewlekle. Także w blisko

1

/5 rodzin znajdują się osoby

niepełnosprawne.
Na tle innych regionów kraju sytuacja ta jest pod tym względem jedną z najlepszych.
Mniejszy odsetek rodzin z osobami niepełnosprawnymi i chorymi występuje tylko w woj.
warmińsko – mazurskim. W 7% opolskich rodzin wielodzietnych choruje więcej niż jedna
osoba, a w niespełna 3% rodzin więcej niż jedna osoba jest niepełnosprawna.
W woj. opolskim najwięcej rodzin z osobami niepełnosprawnymi zarejestrowano
w powiatach nyskim i brzeskim, jednak biorąc pod uwagę ogólną liczbę rodzin
korzystających z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne z osobami niepełnosprawnymi
najczęściej występują w powiatach strzeleckim, namysłowskim i brzeskim. Podobna sytuacja
występuje w przypadku chorób i chorób przewlekłych w rodzinach wielodzietnych.
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Wykres 14. Rodziny wielodzietne z osobami chorymi, przewlekle chorymi i osobami
niepełnosprawnymi wg poszczególnych regionów Polski i w powiatach woj. opolskiego

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

Wykres 15. Rodziny wielodzietne z osobami niepełnosprawnymi w powiatach woj. opolskiego
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

17,5%
14,5%
10,4%

3,5%

4,4%

6,7%
5,6% 6,3%

7,5% 7,7% 7,7% 8,2%

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
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Część niepełnosprawnych osób w Zbiorze Centralnym SI POMOST to osoby bez
wskazanego stopnia niepełnosprawności i bez ustalonej grupy inwalidzkiej – w woj. opolskim
dotyczy to 5,5% rodzin wielodzietnych. W 5,7% rodzin zarejestrowano dzieci z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności (kod stopnia niepełnosprawności: „dziecko niepełnosprawne).
W 1,4% rodzin żyje przynajmniej jedna osoba z orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności (na czas nieokreślony lub określony), a w 4,1% rodzin – osoby
niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Z orzeczoną lekką niepełnosprawnością
borykają się członkowie 1,8% rodzin wielodzietnych. Bardzo rzadkie są przypadki rodzin
z osobami całkowicie niezdolnymi do samodzielnej egzystencji (0,1%) lub do pracy (0,5%).
Większość dzieci oraz rodziców / opiekunów w opolskich rodzinach wielodzietnych
deklaruje dobry stan zdrowia: 86% opiekunów (85% mężczyzn i 86,5% kobiet) to osoby
zdrowe, 8% zmaga się z chorobą, a 5% choruje przewlekle (nieznacznie częściej
mężczyźni). W innych regionach Polski równie dobre wyniki zanotowano jedynie w woj.
warmińsko-mazurskim. W pełni zdrowych jest także 9 na 10 dzieci (podobnie jest w całej
Polsce), przy czym nieznacznie gorzej wypadają pod tym względem chłopcy.

4.2.8 Świadczenia na rzecz rodzin wielodzietnych
Przeciętny koszt pomocy świadczonej rodzinom wielodzietnym w woj. opolskim
należy do najwyższych w Polsce. Roczny koszt wszystkich świadczeń dla rodziny
wielodzietnej w 2010 r. wyniósł średnio 4 300 zł, a w przypadku połowy rodzin łączna kwota
świadczeń była wyższa niż 2 638 zł. Równie wysokich wydatków nie odnotowano w żadnym
innym województwie w kraju (w całej Polsce średni koszt świadczeń wyniósł 2 881 zł,
a medianowy koszt – 1 795 zł).
W okolicach średniej krajowej mieściły się jedynie wydatki w powiecie oleskim,
natomiast w pozostałych powiatach województwa znacząco ją przekraczały, sięgając
w powiatach: głubczyckim, kędzierzyńsko – kozielskim i w Opolu Mieście przeciętnie (wg
wartości medianowej, nie średniej) ponad 3,5 tys. złotych na rodzinę rocznie. Jednak mając
na uwadze, że liczba rodzin wielodzietnych w woj. opolskim jest relatywnie niska, nominalne
obciążenie tymi świadczeniami jest najniższe w skali kraju – sięgnęło łącznie 16 mln zł.
Najwięcej środków pochłonęły wydatki na rzecz rodzin w powiatach: kędzierzyńsko –
kozielskim, nyskim oraz opolskim (po więcej niż 2 mln zł), najmniej zaś w powiatach
strzeleckim i oleskim.
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Wykres 16. Roczny, średni koszt świadczeń dla rodzin wielodzietnych i koszt medianowy
(środkowej rodziny w rozkładzie) w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj.
opolskiego

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

Wykres 17. Rodziny wielodzietne otrzymujące świadczenia wg wyszczególnionych wartości

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
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W 2010 r. ponad 80% rodzin wielodzietnych w Polsce i 68% rodzin w woj. opolskim
przynajmniej raz skorzystało ze świadczenia w formie posiłku. Jednocześnie ponad połowa
rodzin wielodzietnych w regionie (i blisko 45% w kraju) otrzymało także zasiłek celowy na
zakup posiłku lub żywności, a ponad 40% (i blisko 1/3 w kraju) skorzystało z zasiłków
okresowych z powodu bezrobocia. Dodatkowo 25% rodzin w woj. opolskim dostało też
zasiłki celowe na zakup opału, a 1/5 na zaspokojenie innych potrzeb.
Inne zasiłki okresowe były znacznie mniej popularne – najczęstszy z nich, „zasiłek
okresowy z innych przyczyn”, trafił do 1 na 10 rodzin wielodzietnych w woj. opolskim. Jeśli
wyłączyć posiłki i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, pomoc
rzeczową udzielano bardzo rzadko. Podobnie jest w przypadku usług opiekuńczych, które
wg danych SI POMOST w 2010 r. otrzymała zaledwie jedna rodzina wielodzietna w regionie
(podobnie jak w innych regionach Polski).
Znacznie częściej rodziny wielodzietne otrzymywały wsparcie w postaci pracy
socjalnej, tj. wizyt (prawie 20% rodzin w woj. opolskim i 10% w całej Polsce), tzw. „innych
form pracy socjalnej” (10% w woj. opolskim) oraz porad indywidualnych. Pozostałe formy
poradnictwa występowały znacznie rzadziej, podobnie jak interwencje socjalne.
Do najkosztowniejszych świadczeń (biorąc pod uwagę jedynie te, które były
świadczone dla więcej niż 1% rodzin wielodzietnych w woj. opolskim) należały zasiłki celowe
do wysokości 20 tysięcy złotych, których wartość dla przeciętnej (środkowej w rozkładzie)
rodziny w regionie wyniosła w 2010 r. ponad 11 tysięcy złotych (jednak skorzystało z nich
tylko 59 rodzin). Na kolejnym miejscu uplasowały się zasiłki celowe na pokrycie skutków
klęski żywiołowej, których wartość dla połowy opolskich rodzin wielodzietnych przekroczyła
3 000 zł (skorzystało z nich 137 rodzin). Blisko 2 000 zł rocznie kosztowały przeciętnie zasiłki
okresowe z powodu bezrobocia i zasiłki celowe do wysokości 6 tysięcy złotych. Pozostałe
rodzaje świadczeń były mniej kosztowne, ale znacznie częstsze.
Oznacza to, że największy udział w całości wydatków na pomoc dla rodzin
wielodzietnych miały nie świadczenia najdroższe, ale najliczniejsze, tj. zasiłki z powodu
bezrobocia (4,5 mln zł), posiłki (3,1 mln zł) oraz świadczenia na zakup posiłku lub produktów
żywnościowych (2,5 mln zł).
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Wykres 18. Najczęstsze świadczenia, z których korzystają rodziny wielodzietne
w Polsce i woj. opolskim

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

Wykres 19. Środkowa (medianowa) wartość świadczenia rocznie dla rodziny wielodzietnej w
Polsce i woj. opolskim w 2010 r.

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
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Wyniki badania 49

5.1 Sytuacja materialna rodzin wielodzietnych
Sytuacja materialna to jeden z najważniejszych czynników determinującym
funkcjonowanie rodziny, zwłaszcza rodziny wychowującej większą liczbę dzieci. Dochody
uzyskiwane z pracy oraz innych źródeł wyznaczają standard życia rodziny wielodzietnej,
a ich brak powoduje wzrost zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Tabela 9. Osoby pracujące i uzyskujące dochody z pracy w rodzinach wielodzietnych
korzystających z pomocy społecznej
Razem
Kto pracuje i uzyskuje dochody
z pracy w rodzinie wielodzietnej
Lp.
korzystającej z pomocy
społecznej

Miejsce zamieszkania
wieś

miasto
liczba
wskazań

N=328 (7 brak
odpowiedzi)

%

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

1.

obydwoje rodziców

9

6,0

19

10,7

28

8,5

2.

jedno z rodziców

67

44,4

77

43,5

144

43,9

3.

obydwoje rodziców nie pracuje

75

49,6

81

45,8

156

47,6

151

100,0

177

100,0

328

100,0

Razem
Źródło: opracowanie własne OIS

Badania empiryczne zrealizowane na próbie 335 respondentów wykazały, że
w prawie połowie przebadanych rodzin (47,6%) oboje rodziców nie pracuje i nie uzyskuje
żadnych dochodów z pracy. Dochody z pracy uzyskuje łącznie ponad 52% badanych, przy
czym: większość w tej grupie stanowią rodziny, w których pracuje tylko jedno z rodziców
(43,9%), a odsetek rodzin, w których oboje rodziców jednocześnie zajmuje się
wychowywaniem dzieci i pracą zarobkową w badanej próbie to jedynie 8,5% (częściej takie
sytuacje zanotowano na wsi – prawie 11%, niż w mieście (6%) 50.
W przebadanej próbie jedynie w 11 przypadkach (3,3 proc.) domowy budżet zasilało
także jedno z dorosłych dzieci zamieszkujących gospodarstwo domowe. Jest to dość
interesujący fakt, ponieważ w przebadanych rodzinach, dzieci wieku 18 lat i więcej stanowiły
10,4 proc. (135 osób) liczby dzieci ogółem. Niski wskaźnik dorosłych dzieci, które uzyskują
dochody z pracy może wynikać z kilku powodów. Być może respondenci udzielający
odpowiedzi w trakcie wywiadu kwestionariuszowego nie chcieli podawać dodatkowego
źródła utrzymania, gdyż mogłoby to świadczyć o lepszej niż deklarowana (będąca podstawą
49

Wywiady kwestionariuszowe z rodzinami wielodzietnymi, korzystającymi z pomocy społecznej, ankieta skierowana do
dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz pogłębione wywiady indywidualne z ekspertami, zajmującymi się
wsparciem rodzin i dzieci.
50
Patrz analiza SI POMOST (dane systemu informatycznego wskazują, że dochody z pracy uzyskuje łącznie 44% rodzin
wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej), w związku z tym należy przyjąć iż w wylosowanej próbie badawczej
znalazło się więcej pracujących rodziców niż w całej populacji rodzin wielodzietnych.
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do otrzymywania świadczeń) sytuacji rodziny. Można również przypuszczać, że młodzież
powiela wzory zaczerpnięte od rodziców i wykazuje bierną postawę życiową. Jak wskazuje
jeden z badanych ekspertów ( pracownik socjalny): (……) Bardzo często jest tak, że korzysta
się z pomocy wielopokoleniowo. I to jest już raczej, może nie dziedziczenie ubóstwa jak
wyuczona bezradność raczej (…). (respondent 1.)
Bierna postawa i wyuczona bezradność utrudnia usamodzielnianie się dzieci podczas
wchodzenia w okres dorosłości. Normą staje się korzystanie ze świadczeń oferowanych
przez ośrodek pomocy społecznej. Zjawiska te w swojej codziennej pracy zauważa również
kurator zawodowy: (..) Mam te przypadki namacalne, gdzie rzeczywiście tak jak rodzice
słabo funkcjonują materialnie i słabo funkcjonują życiowo, tak później ich pokolenia następne
też słabo funkcjonują życiowo i to właśnie może być powodem (…) Bo po prostu te wzorce
(…) tej nieporadności…przekazywane. (respondent 4.)
Natomiast na odmienne zachowanie dzieci z rodzin wielodzietnych zwraca uwagę
innych ekspert ( pedagog szkolny), który wskazuje, że zamiast uczestniczyć w lekcjach w
szkole uczniowie próbują czasami dorabiać. Są to zazwyczaj prace nisko płatne nie
wymagające kwalifikacji: Podam taki przykład (…) uczniowie podczas zajęć lekcyjnych
zarabiali rozdając ulotki… W trakcie zajęć czyli wagary. (…) jak wiemy o tym to
interweniujemy, tłumaczymy, mówimy, uświadamiamy. Ale takie przypadki się zdarzają, że
ten brak finansów wpływa (…).. (respondent 3.)
Wykres 20. Główne źródła dochodu rodzin wielodzietnych
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*można było wskazać 2 odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne OIS
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są

świadczenia

o charakterze niezarobkowym. Dla prawie 80% badanych są to emerytury, renty,
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świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne, świadczenia z pomocy
społecznej. Dochody z pracy deklaruje prawie 40% rodziny (wg analizy danych ze zbioru
centralnego SI POMOST odsetek rodzin wielodzietnych uzyskujących dochody z pracy jest
nieco wyższy- wynosi 44%)

51

. Natomiast pozostali wskazują, że uzyskują dochody z innych

źródeł (praca dorywcza, sezonowa, praca na umowę zlecenie, zbieractwo złomu lub
makulatury – ok. 22%). Niecałe 9% rodzin wskazało, że źródłem dochodu jest gospodarstwo
rolne ( zdecydowanie więcej takich rodzin było na wsi).
Tabela 10. Główne źródła dochodu rodzin wielodzietnych w mieście i na wsi *
Razem
N = 335

Miejsce zamieszkania
Źródła dochodu

Lp.

Miasto (N=156)
liczba
wskazań

Wieś (N=179)

%

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

1.

Źródła niezarobkowe

128

82,1

135

75,4

263

78,5

2.

Praca na etat

58

37,2

74

41,3

132

39,4

3.

Inne źródła dochodu
Dochody z gospodarstwa
rolnego
Działalność gospodarcza

27

17,3

48

26,8

75

22,4

3

1,9

26

14,5

29

8,7

1

0,6

0

0

1

0,3

4.
5.

* można było wskazać 2 odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne OIS

Mieszkańcy wsi rzadziej (75,4%) niż rodziny w miastach (82,1%) wskazują, że ich
głównym źródłem dochodu są świadczenia społeczne (niezarobkowe źródła dochodu).
Natomiast inne źródła dochodu (prace dorywcze, w tym na umowę zlecenie, zbieractwo)
częściej podawane były przez mieszkańców wsi (prawie 27%) niż przez rodziny w miastach
(17,3%).

5.2 Opinie o sytuacji życiowej rodzin wielodzietnych

5.2.1 Rynek pracy
Rodziny wielodzietne negatywnie oceniają sytuację na rynku pracy na terenie swojej
gminy. Większość z nich wskazuje, że jest ona zła (49,9%) lub bardzo zła (20,6%). Jako
przeciętną widzi ją prawie 25%, a dobrą i bardzo dobrą tylko 4,8%.

51

Porównaj z analizą danych z SI POMOST – s. 32
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Wykres 21. Sytuacja na rynku pracy w ocenie rodzin wielodzietnych
60
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Źródło: opracowanie własne OIS

Taka ocena może oznaczać nie tylko dostrzegany przez beneficjentów brak
stanowisk pracy w ich najbliższym otoczeniu, ale także niekorzystne postrzeganie swoich
umiejętności i kompetencji zawodowych, czego skutkiem jest bierność i osłabienie motywacji
do znalezienia zatrudnienia. Jedynie ok. 30% rodzin widzi swoją sytuację na rynku pracy
lepiej, a w przypadku mniej niż 5% jest ona na tyle dobra, że nie stanowi przeszkody
w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami.

5.2.2

Sytuacja materialna

Własna sytuacja materialna jest częściej niż sytuacja na rynku pracy oceniania jako
przeciętna (40,6%). Mniej jest natomiast wskazań negatywnych: zła (43,9%) i bardzo zła
(13,1%), niż w ocenie rynku pracy. Jednak łącznie 57% rodzin wielodzietnych ocenia swoją
sytuację materialną negatywnie. Jedynie dla 2,4% jest ona dobra. Żadna z rodzin nie opisała
swojej sytuacji materialnej jako „bardzo dobrą”.
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Wykres 22. Ocena własnej sytuacji materialnej przez rodziny wielodzietne
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Źródło: opracowanie własne OIS

Jednocześnie należy zaznaczyć, że dwie zmienne niezależne (liczba posiadanych
dzieci oraz miejsce zamieszkania) nie miały zasadniczego wpływu na udzielane odpowiedzi.
Wykres 23. Ocena własnych warunków życia rodzin wielodzietnych w ostatnich
i w najbliższych 3 latach
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29,1

zdecydowanie
poprawią/poprawiły się

Zmiana w arunków zycia w
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Zmiany w arunków zycia w
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0,9
1,0
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Źródło: opracowanie własne OIS

Znaczny odsetek rodzin (58,5%) jest zdania, że w przeciągu ostatnich 3 lat ich
sytuacja życiowa uległa pogorszeniu, w tym: 17,7% nie miało w tej sprawie wątpliwości
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(„zdecydowanie pogorszyła się”). Dla prawie 29% sytuacja pozostała bez zmian, a dla 12,6%
poprawiła się, w tym: niecały 1% osób wskazało kategorię „zdecydowanie poprawiła się”.
Wynika z tego, że w ocenie większości rodzin wielodzietnych ich własna sytuacja
życiowa w ostatnich latach pogorszyła się lub co najwyżej pozostała bez zmian. Jedynie 1/8
rodzin ostatnie lata ocenia jako korzystne dla siebie, a tylko 3 rodziny uznały je za
zdecydowanie lepsze.
Rodziny bardziej optymistycznie widzą swoją sytuację w nadchodzących latach.
Prawie 30% uważa, że w okresie najbliższych 3 lat ich warunki życiowe poprawią się (prawie
3-krotna przewaga w porównaniu do oceny mijających 3 lat). Większa jest także liczba rodzin
uważających, że ich sytuacja nie ulegnie zmianie, a liczba rodzin, które oceniają, że ich
sytuacja w najbliższych latach ulegnie pogorszeniu jest mniejsza (38,3%) niż w przypadku
oceny mijających 3 lat (58,5%). Przy czym respondenci mieszkający w miastach częściej
„nie wierzą” w poprawę swoich warunków życia w najbliższym czasie (18,2%) niż rodziny na
wsi (5,9%).
Wykres 24. Ocena warunków życia rodzin wielodzietnych w ostatnich 3 latach wg
dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej
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Źródło: opracowanie własne OIS

Subiektywną ocenę warunków życia rodzin wielodzietnych, potwierdzają dyrektorzy
i kierownicy ośrodków pomocy społecznej. Ponad 60% z nich uważa, że warunki życiowe
rodzin wielodzietnych w ciągu ostatnich 3 lat pogorszyły się, przy czym dla prawie 17%
pogorszyły się one zdecydowanie.
W ich opinii najważniejszymi przyczynami takiej sytuacji były: spadek dochodów
uzyskiwanych z pracy lub innych źródeł zarobkowych (opinia 43,3% badanych) oraz
zmniejszenie wysokości dochodów uzyskiwanych ze źródeł niezarobkowych (41,8%). Wpływ
na pogorszenie się sytuacji rodzin wielodzielnych miały także wzrastające ceny, szczególnie
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produktów żywnościowych, które rosły szybciej niż wynagrodzenia osiągane z pracy
i świadczenia z pomocy społecznej.
Jednocześnie

prawie

28%

ankietowanych

nie

potrafiła

wskazać

powodów

pogorszenia się warunków życia rodzin korzystających z pomocy, a ponad 10% badanych
stwierdziło, że sytuacja rodzin wielodzietnych uległa poprawie. Przy czym czynnikami, które
miały na to wpływ były: większe dochody uzyskiwane przez rodziny ze źródeł
niezarobkowych (5 wskazań), zwiększenie zakresu pomocy niematerialnej (3 wskazania)
oraz wzrost wsparcia społecznego ze strony środowiska lokalnego (3 wskazania), co
wskazuje, że wsparcie rodzin wielodzietnych przez środowiska lokalne jest zjawiskiem
marginalnym.

5.2.3

Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez rodziny wielodzietne

Rodziny wielodzietne największą część uzyskiwanych dochodów przeznaczają na
żywność (99,7% wskazań) oraz opłaty mieszkaniowe (74,9%). Potwierdza to jeden
z ekspertów wskazując, że dla rodzin z dziećmi najważniejsze są wydatki na żywność,
kosztem innych potrzeb, bo (…) można z czegoś rezygnować powoli, ale z jedzenia się nie
zrezygnuje. A na to teraz idzie najwięcej pieniędzy. A jeżeli jest rodzina, która jest
pięcioosobowa, siedmioosobowa…no to na jedzenie dużo wydają. (respondent 1).
Wykres 25. Dobra i usługi, na które rodziny wielodzietne przeznaczają najwięcej
i najmniej dochodów *
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* można było wskazać do 3 odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne OIS
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Wydatki na żywność i mieszkanie są tak dużym obciążeniem budżetu domowego, że
potrzeby w zakresie ubioru i zdrowia schodzą na dalszy plan. Wynika z tego, że dochody
uzyskiwane przez rodziny służą przede wszystkim zaspokojeniu elementarnych potrzeb
życiowych, a inne potrzeby realizowane są tylko w sytuacji posiadania wystarczających
środków. Przy czym najczęściej rodziny są w stanie zrezygnować z wydatków na turystykę
i wypoczynek oraz życie towarzyskie i wyposażenie mieszkania, a dopiero później z zakupu
odzieży, ograniczenia środków na naukę i dokształcanie dzieci oraz środków do higieny
osobistej.
Z wywiadów z ekspertami wynika, że rodziny wielodzietne często starają się
zatuszować niski poziom zasobności materialnej, dbając o odpowiedni wygląd zewnętrzny,
w tym szczególnie swoich dzieci. Ukrywanie niedostatków materialnych jest bardzo istotne
dla dorastających dzieci i młodzieży, bo (…) to nie jest tajemnicą, ani dziwne, ani nie
widoczne, że trudności finansowe odbijają się na … funkcjonowaniu dziecka w szkole.
Świadomość, że w dzisiejszych czasach (…) mam inne ubranie, inne buty, inne przybory (…)
czy wyposażenie szkolne ogólnie wpływa na… a zwłaszcza w gimnazjum. Gdzie młodzież
jest nastawiona tutaj na wartości materialne. (respondent 3).
Wyróżniający się od innych rówieśników, niemodny i mało akceptowalny ubiór może
być przyczyną ostracyzmu, a nawet izolacji uczniów, osłabiając w nich poczucie własnej
wartości.
Tabela 11. Opis własnej sytuacji w rodzinie wg przygotowanych odpowiedzi
Razem N=333

Miejsce zamieszkania
Lp.

1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie

Zawsze kupujemy tylko najtańsze
produkty i musimy ograniczać zakupy
tylko do niezbędnych artykułów
Często brakuje pieniędzy na zakup
najważniejszych produktów
Czasami musimy kupować najtańsze
produkty i ograniczać zakupy tylko do
niezbędnych artykułów
Zawsze brakuje pieniędzy na zakup
najważniejszych produktów
Razem

(2 braki odpowiedzi)

wieś

miasto

liczba
wskazań

%

47,6
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43,5

55

30,7

103

30,9

17,5
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12,8
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8,9

35

10,5
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100,0
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333
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%
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%
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Źródło: opracowanie własne OIS
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Ograniczone środki finansowe zmuszają prawie 44% rodzin do kupowania tylko
niezbędnych i najtańszych produktów. Ponad 30% wskazuje na częsty brak pieniędzy na
zakup najważniejszych produktów, a dla 10,5% są to sytuacje notoryczne. Jedynie 15%
podaje, że konieczność kupowania tylko niezbędnych i najtańszych produktów zdarza się
sporadycznie.
Rodziny zamieszkałe na wsi częściej deklarują kupno tylko niezbędnych i najtańszych
produktów niż rodziny w mieście. Także na wsi mniej jest rodzin, które czasami ograniczają
zakupy do niezbędnych artykułów. Natomiast na ciągły brak pieniędzy więcej osób wskazuje
w mieście niż na wsi.
Niedobory finansowe rodzin wielodzietnych są często skrzętnie maskowane. Choć
brakuje środków na podstawowe domowe artykuły, chęć funkcjonowania jak inne,
zamożniejsze rodziny jest bardzo silna. Jak wskazuje jeden z ekspertów (…) w domu, na
przykład w biedniejszych rodzinach, pamiętam lata (…) nie było na chleb, ale weszło DVD na
rynek i każda rodzina miała DVD. No, ale tak sobie rekompensują. (respondent 1).
Zakup tego typu sprzętów stanowi formę wynagradzania sobie deficytów związanych
z problemami finansowymi, co pomaga rekompensować niedostatki wynikające z niskiego
standardu życia. Czasami przeradza się to w zanik umiejętności gospodarowania pieniędzmi
i przestawione priorytety, (…) bo to też jest widoczne (…) Że nie opłacą czynszu (…), ale
telefon musi dziecko mieć (respondent 1).
Istotnym obciążeniem budżetu domowego są też opłaty mieszkaniowe, w tym koszt
energii elektrycznej. W przypadku dużej liczby członków rodziny energia zużywana do
przyrządzania posiłków, prania, ogrzewania itp. jest znacznie większa niż w mniej licznych
rodzinach. Tym bardziej, gdy rodzina przebywa w mieszkaniu komunalnym, wymagającym
znacznych nakładów finansowych na poprawę jego standardu.
Tabela 12. Częstość korzystania rodzin wielodzietnych z miejsc rekreacyjnych (kina,
teatru, basenu lub lodowiska)
Razem N=330

Miejsce zamieszkania
Lp.

Częstość wychodzenia do kina,
teatru, lodowiska itp.

miasto
liczba
%
wskazań

wieś
liczba
wskazań

(5 brak odpowiedzi)

%

liczba
wskazań

%

1.

bardzo często

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2.

często

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3.

od czasu do czasu

24

15,7

14

7,9

38

11,5

4.

rzadko

30

19,6

34

19,2

19,4

5.

bardzo rzadko

99

64,7

129

72,9

64
228

Razem

153

100,0

177

100,0

330

100,0

Źródło: opracowanie własne OIS
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Rodziny sporadycznie korzystają z ofert wspólnego spędzania czasu (wyjścia do
kina, teatru czy na lodowisko). Ograniczenia finansowe powodują, że ponad 90% z nich
rzadko lub bardzo rzadko korzysta z tego rodzaju miejsc rekreacji. Jak podkreśla jeden
z ekspertów (…) Całkowicie odpadają jakieś kulturalne sprawy…no chyba, że tak faktycznie,
ze szkoły, ktoś tam pójdzie do kina z dzieci, i to rzadkością też jest, bo trzeba zrzucić się na
to kino po ileś pieniążków, a rodziny na to nie mają (…) Wydają (…) najwięcej na
konsumpcję, czyli na przeżycie, na jedzenie po prostu. Czasami nawet mają zaległości
w opłatach (respondent 1).
Wynika z tego, że sfera ludzkiej aktywności związana z rozrywką i kulturą jest przez
rodziny pomijana. Wydatki, które rodziny przeznaczają na konsumpcję podstawowych
towarów i usług (żywność, ubrania opłaty mieszkaniowe) sprawiają, że brakuje im środków
na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, a rezygnacja z nich jest koniecznością.
Brak środków finansowych powoduje, że posiadanie dzieci jest w wielu rodzinach,
szczególnie długotrwale korzystających z pomocy społecznej, swoistym zabezpieczeniem na
przyszłość.

Liczne

potomstwo

daje

gwarancję

otrzymywania

wysokich

świadczeń

społecznych i pozwala na życie bez stałego zatrudnienia. Oznacza to, że wraz ze wzrostem
liczby dzieci może spadać motywacja do podejmowania stałego zatrudnienia przez rodziców,
ponieważ dzieci stają się zabezpieczeniem dochodów rodziny.

5.2.4

Sytuacja mieszkaniowa i wyposażenie mieszkań

Podobna liczba rodzin wielodzietnych (ok. 30%) przebywa w mieszkaniach
komunalnych/kwaterunkowych lub jest właścicielami domu jednorodzinnego. Na wsi ponad
połowa rodzin (51,7%) mieszka w domach jednorodzinnych, a 21,3% w lokalach wynajętych.
W miastach rodziny zajmują głównie mieszkania komunalne lub kwaterunkowe (53,6%) oraz
lokale socjalne (16,3%).
Mimo że, posiadane przez rodziny wielodzietne domy jednorodzinne mają charakter
własnościowy ich utrzymanie wymaga często większych nakładów finansowych niż
mieszkania w mieście. Przekłada się to na obniżony standard wyposażenia domów, a brak
środków na wykonanie bieżących remontów prowadzi do ich stopniowej degradacji.
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Tabela 13. Typ użytkowanego lokalu ze względu na miejsce zamieszkania
Razem N=331

Miejsce zamieszkania
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Typ użytkowanego lokalu

Spółdzielcze lokatorskie
Spółdzielcze własnościowe
Własność domu
jednorodzinnego
Komunalne/kwaterunkowe
Socjalne
Mieszkanie/dom wynajęte
Hotel, barak (brak
mieszkania)
Razem

(4 brak odpowiedzi)

wieś

miasto
liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

7
14

4,6
9,1

5
18

2,8
10,1

12
32

3,6
9,7

5

3,3

92

51,7

97

29,3

82
25
17

53,6
16,3
11,1

20
4
38

11,2
2,3
21,3

102
29
55

30,8
8,8
16,6

3

2,0

1

0,6

4

1,2

153

100,0

178

100,0

331

100,0

Źródło: opracowanie własne OIS

Według

Diagnozy

Społecznej

2009

średnia

powierzchnia

mieszkaniowa

w gospodarstwach wielodzietnych przepadająca na 1 osobę w Polsce to prawie 20 m ².52
Prawie połowa rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej w woj.
opolskim (47,7%) deklaruje, że na 1 osobę w ich rodzinie przypada od 6 do 10 m ². Jeszcze
mniej, bo do 5 m ² na osobę ma 21,9% rodzin. Do średniej w kraju przybliża się jedynie
19,5% rodzin, w których przypada od 11 do 20 m ². na osobę. Pozostałe rodziny (10,9%)
stwierdziły, że w ich przypadku to więcej niż 20 m ².
Wynika z tego, że większość rodzin wielodzietnych (70%) mieszka w lokalach,
w których średnia powierzchnia na 1 osobę jest mniejsza niż 10 m 2 i zdecydowanie odbiega
od średniej w Polsce.
Wykres 26. Powierzchnia mieszkaniowa przypadająca na jedną osobę w rodzinie
wielodzietnej korzystającej z pomocy społecznej w woj. opolskim

Źródło: opracowanie własne OIS
52

J. Czapiński, T. Panek (red.). Raport Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i Jakość Życia Polaków, Warszawa 2009
http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf (05.09.2011 r., godz. 14 00)
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Ponad 90% badanych rodzin wskazuje, że posiada w zajmowanym lokalu telewizor,
lodówkę, pralkę automatyczną i ma dostęp do bieżącej wody. Średnio połowa rodzin ma
telefon, komputer/laptop oraz centralne ogrzewanie. Natomiast posiadanie odtwarzacza
DVD, telewizji satelitarnej czy dostępu do Internetu deklaruje średnio co trzecia rodzina.
Najmniej jest posiadaczy samochodu (25%) i gazu sieciowego w lokalu (24%).
Posiadane urządzenia i sprzęt potwierdzają, że oprócz koniecznego do życia
wyposażenia (lodówka, pralka automatyczna) rodziny często rekompensują sobie trudną
sytuację posiadaniem rzeczy, które odbiegają od możliwości wynikających z ich aktualnej
sytuacji życiowej.
Wykres 27. Urządzenia i sprzęt będący w wyposażeniu lokali rodzin wielodzietnych
23,9

gaz sieciowy
samochód

24,8
Posiadany sprzęt

33,7

odtwarzacz DVD
dostęp do Internetu

34,9
35,8

telewizja satelitarna

49,9

komputer/laptop

54,6

centralne ogrzewanie

58,8

telefon

79,1

radio

90,7

pralka automatyczna
bieżąca woda

92,5

lodówka

98,2
99,4

telewizor

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

procent

Źródło: opracowanie własne OIS

Badane rodziny za najbardziej brakujące urządzenia i sprzęty w domu uznają
przedmioty ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Są to przede wszystkim dobra spoza
grupy towarów luksusowych, mające przede wszystkim wartość użytkową.
Najbardziej pożądanym sprzętem w rodzinach wielodzietnych jest komputer. Brak
tego urządzenia deklaruje 34,5%. Na kolejnych miejscach znajdują się urządzenia pomocne
w prowadzeniu gospodarstwa domowego (kuchenka mikrofalowa, sprzęt AGD, pralka) oraz
dostęp do Internetu i posiadanie centralnego ogrzewania, przy czym chęć ich posiadania
deklaruje ponad 3-krotnie mniej rodzin niż rodzin pragnących posiadać komputer.
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Wykres 28. Najbardziej pożądane urządzenia i sprzęty w mieszkaniu rodzin
wielodzietnych
komputer

34,5

kuchenka mikrofalowa

15,0

centralne ogrzewanie

13,1

sprzęt AGD

11,7

pralka

11,7

dostęp do internetu

11,2

samochód

10,7

zmywarka

8,3

meble pokojowe

7,8

kuchenka gazowa

Brakujący sprzęt

4,9

inne

17,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

procent

Źródło: opracowanie własne OIS

Tabela 14. Odpowiednie do potrzeb parametry mieszkań posiadanych przez rodziny
wielodzietne

Lp.

Odpowiedni
do potrzeb:

1. Metraż

troje
N=174

Rodziny z liczbą dzieci
czworo
pięcioro i więcej
N=89
N=66

Razem N= 329
(6 braków
odpowiedzi)

liczba
wskazań

procent
wskazań

liczba
procent
liczba
procent
liczba
procent
wskazań wskazań wskazań wskazań wskazań wskazań

73

41,9

36

40,4

13

19,7

122

37,1

2.

Liczba
pomieszczeń

60

34,5

28

31,5

13

19,7

101

30,7

3.

Miejsce do
nauki

63

36,2

26

29,2

17

25,7

106

32,2

Źródło: opracowanie własne OIS
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Wykres 29. Pozytywna ocena parametrów mieszkań w stosunku do potrzeb
troje

50

czworo
45

41,9

pięcioro i więcej

40,4

40

36,2

34,5

35

31,5
29,2

procent

30

25,7
25
19,7

20

19,7

15
10
5
0
metraż

liczba pomieszczeń

miejsce do nauki

Źródło: opracowanie własne OIS

Nieco ponad 37% rodzin deklaruje, że posiada odpowiednie do własnych potrzeb
parametry powierzchni mieszkaniowej, a ok. 30% - odpowiednią liczbę pomieszczeń. 32,2%
badanych wskazało, że dysponuje odrębnym miejscem przeznaczonym wyłącznie do nauki
i odrabiania lekcji przez dzieci. Oznacza to, że zdecydowana większość – ponad 60% rodzin
odczuwa brak odpowiednich warunków mieszkaniowych i odrębnego miejsca do nauki dla
dzieci. Przy czym im więcej dzieci w rodzinie, tym rzadziej rodzice stwierdzają, że mają
właściwe warunki do życia i nauki dzieci. W rodzinach z pięciorgiem dzieci i więcej odsetek
negatywnych ocen w przypadku oceny metrażu mieszkań był prawie o połowę wyższy niż
średnia dla wszystkich rodzin.

5.3

Problemy społeczne rodzin wielodzietnych

Problemy społeczne dotykające rodziny wielodzietne wynikają w znacznej mierze
z ich trudnej sytuacji materialnej.
W tej sytuacji w prowadzonych badaniach zrezygnowano z zadawania rodzinom
pytań o zjawiska i problemy (np. alkoholizm, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa
domowego), które są drażliwe i respondenci mogliby udzielać nieprawdziwych odpowiedzi
lub nie udzielać ich wcale.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

59
Z uwagi na to, drażliwe problemy, które występują w rodzinach wielodzietnych,
opisano na podstawie wiedzy i opinii osób zawodowo zajmujących się problematyką
społeczną (eksperci zajmujący się rodzinami wielodzietnymi, dyrektorzy i kierownicy OPS).

5.3.1

Ubóstwo i bezrobocie

Na 71 dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej woj. opolskiego
w badaniu dotyczącym sytuacji rodzin wielodzietnych wzięło udział 67 (94%).
Spośród nich 30 uznało (45%), że rodziny wielodzietne korzystające z pomocy
społecznej znajdują się w gorszej lub zdecydowanie gorszej sytuacji życiowej niż pozostałe
rodziny korzystające z pomocy. Jednak ponad połowa dyrektorów i kierowników OPS (51% 34 osoby) stwierdziła, że sytuacja ta jest podobna do pozostałych rodzin (ani lepsza, ani
gorsza). Znikomy odsetek respondentów wskazało, że sytuacja rodzin wielodzietnych jest
lepsza niż innych rodzin - klientów pomocy społecznej.
Jak tłumaczy to jeden z ekspertów (…) może nie ma takich różnic, jeżeli chodzi
o rodziny wielodzietne, a rodziny na przykład z dwójką dzieci, jeżeli chodzi o dysfunkcje (…)
To po prostu od człowieka zależy, a nie od tego, ile ma się dzieci (…). No chyba, że patrząc
całkowicie czysto na ekonomiczny aspekt. No to tak. Bo tu (…) największym problemem jest
brak pieniędzy. (respondent 1).
Zdaniem ankietowanych w ciągu ostatnich trzech lat można zaobserwować
pogarszanie sytuacji życiowej rodzin wielodzietnych.
Tabela 15. Zjawiska i problemy społeczne w największym stopniu wpływające na
trudną sytuację rodzin wielodzietnych

Zjawiska i problemy
społeczne

Lp.

Liczba respondentów (dyrektorów
i kierowników OPS)
N=67 *
Typ gminy
Razem
%
miejska
wiejska

1.

Bezrobocie

28

27

55

82,1

2.

19

23

42

62,7

14

6

20

29,9

4.

Ubóstwo
Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa
domowego
Problem alkoholowy

3

3

6

9,0

5.

Niepełnosprawność/przewlekłe choroby

3

1

4

6,0

0

3

3

4,5

3.

6. Inne
* można było wskazać 2 odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne OIS
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Według respondentów na trudną sytuację rodzin wielodzietnych w największym
stopniu wpływają: bezrobocie (81,2% wskazań) oraz ubóstwo (62,7% wskazań), a także
w mniejszym stopniu bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (prawie 30%).
Rozkład odpowiedzi jest prawie jednakowy w przypadku opinii kadry kierowniczej w gminach
miejskich i wiejskich.
Tabela 16. Przyczyny bezrobocia w rodzinach wielodzietnych według opinii
dyrektorów/kierowników OPS

Lp.

1.
2.
3.

Przyczyny bezrobocia

Sytuacja na lokalnym rynku pracy
Niskie kwalifikacje zawodowe i
społeczne
Konieczność sprawowania opieki
nad dziećmi

Liczba respondentów (dyrektorów i
kierowników OPS )
N=59 (8 braków odp.) *
typ gminy
Razem
%
miejska
wiejska
18

22

40

67,8

17

13

30

50,8

8

12

20

33,9

4.

Niechęć do podjęcia pracy
(uzależnienie od świadczeń z
pomocy społecznej)

12

7

19

32,2

5.

Niepełnosprawność/przewlekłe
choroby

1

0

1

1,7

6.

Inne

1

1

2

3,4

* można było wskazać 2 odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne OIS

Zdaniem dyrektorów i kierowników OPS bezrobocie, determinujące brak środków
finansowych i trudną sytuację życiową, spowodowane jest przede wszystkim złą sytuacją na
lokalnym rynku pracy (67,8% wskazań), która m. in. utrudnia łączenie opieki nad dziećmi
z pracą zawodową. W efekcie decyzja o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia celem
sprawowania opieki na dziećmi (prawie 34% wskazań) jest często wymuszona przez warunki
panujące na rynku pracy w gminie.
Przyczynami bezrobocia w rodzinach wielodzietnych są także niskie umiejętności
i kwalifikacje zawodowe członków rodzin (50,8% wskazań) i ich niechęć do podjęcia pracy
(32,2%). W połączeniu z koniecznością zajmowania się dziećmi prowadzi to uzależnienia się
rodzin od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej i w konsekwencji utrwalania trudnej
sytuacji życiowej.
Inaczej patrzą na problem braku pracy same rodziny wielodzietne. O jego przyczynę
pytano jedynie w przypadku, gdy zjawisko to występowało w konkretnej rodzinie. Osobno
w przypadku kobiet i mężczyzn, stąd liczba odpowiadających (liczba osób N) jest inna.
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Tabela 17. Przyczyny bezrobocia matki w rodzinach wielodzietnych
Liczba dzieci
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

troje (N=141)

Przyczyny
bezrobocia matki

liczba
wskazań

Konieczność opieki
nad dziećmi
Niepełnosprawność
Zły stan zdrowia
Sytuacja na rynku
pracy
Inne

czworo (N=68)

Razem N=258
pięcioro i
więcej (N=49)
liczba
%
wskazań

liczba
wskazań

%

77,6

145

56,2

3

6,1

14

5,4

4,4

1

2,0

6

2,3

25

36,8

7

14,3

84

32,6

3

4,4

0

0,0

9

3,5

%

liczba
wskazań

%

71

50,3

36

52,9

38

10

7,1

1

1,5

2

1,4

3

52

36,9

6

4,3

Źródło: opracowanie własne OIS

Z przeprowadzonych wywiadów z rodzinami wielodzietnymi wynika, że najczęstszą
przyczyną bezrobocia kobiety jest konieczność opieki nad dziećmi (56,2% wskazań), przy
czym im więcej dzieci w rodzinie, tym wyższy odsetek wskazań. Na drugim miejscu jest zła
sytuacja na rynku pracy, co dowodzi, że w ocenie samej matki pozostanie z dziećmi w domu
jest ważniejsze niż sytuacja na lokalnym rynku pracy, umożliwiająca znalezienie pracy (na co
przede wszystkim zwracali uwagę dyrektorzy i kierownicy OPS).
Tabela 18. Przyczyny bezrobocia ojca w rodzinach wielodzietnych
Liczba dzieci
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Przyczyny
bezrobocia ojca

troje (N=68)

Razem (N=115)

pięcioro i
czworo (N=24)
więcej (N=23)
liczba
liczba
%
%
wskazań
wskazań

liczba
wskazań

%

4,3

2

1,7

1

4,3

7

6,1

4,2

2

8,7

7

6,1

20

83,3

17

74,0

88

76,5

3

12,5

2

8,7

11

9,6

liczba
wskazań

%

1

1,5

0

0,0

1

6

8,8

0

0,0

4

5,9

1

51

75,0

6

8,8

Konieczność opieki
nad dziećmi
Niepełnosprawność
Zły stan zdrowia
Sytuacja na rynku
pracy
Inne

Źródło: opracowanie własne OIS

Na inną, najważniejszą przyczynę bezrobocia rodzin, która potwierdza ocenę
dyrektorów i kierowników OPS, zwracają uwagę ojcowie w rodzinach wielodzietnych. Według
nich najczęstszą przyczyną braku zatrudnienia jest sytuacja na rynku pracy. Jednocześnie,
w przeciwieństwie do opinii matek, liczba dzieci nie ma większego wpływu na odsetek osób
deklarujących tę przyczynę.
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Wykres 30. Okres pozostawania bez pracy matki i ojca w rodzinie wielodzietnej
57,4

60

procent

50

41,5

40
30

33,0

37,2

21,3

20
9,6
10
0
pow yżej 3 lat

0 - 3 lat

Okres bezrobocia matki

nigdy nie pracow ał(a)
zaw odow o

Okres bezrobocia ojca

Źródło: opracowanie własne OIS

Okres bezrobocia ojca i matki w rodzinie wielodzietnej jest zróżnicowany. Większość
ojców (57,4%) pozostaje bez pracy do 3 lat, w przypadku matek jest to okres powyżej 3 lat
(41,5%). Także liczba matek, które nigdy nie pracowały zawodowo jest prawie 4-krotnie
większa niż ojców.
Wynika z tego, że wraz z wydłużającym się czasem bezrobocia proporcje
pozostawania bez pracy zmieniają się - im dłuższy czas bezrobocia, tym mniejsza liczba
niepracujących ojców, a większa matek, które zdecydowanie częściej rezygnują z pracy
zawodowej i zatrudnienia.
Przekłada to się na możliwość i chęć podjęcia zatrudnienia w dłuższej perspektywie.
Większe na to szanse mają osoby, które były już zatrudnione niż osoby, które nigdy nie
pracowały lub ich staż pracy był krótki.
Oddzielną kwestią jest niechęć do podjęcia zatrudnienia przez badanych, na co
wskazywały odpowiedzi dyrektorów i kierowników OPS, potwierdzone także danymi
statystycznymi ( prawie połowa badanych rodzin utrzymuje się z niezarobkowych źródeł
utrzymania, a tylko 8,5% stanowią rodziny, w których oboje rodziców pracuje).
Jak twierdzą eksperci - niechęć do podjęcia zatrudnienia wynikać może z faktu, iż
wśród rodzin duża liczba dzieci staje się gwarancją zabezpieczenia materialnego rodziny. Na
dzieci przyznawane są liczne świadczenia społeczne (alimenty, świadczenia rodzinne, zasiłki
z pomocy społecznej, stypendia), które są zapleczem finansowym dla całej rodziny.
(….) Dzieci są po części zabezpieczeniem rodziny. (…) No i niejednokrotnie te dzieci są
zabezpieczeniem finansowym rodziny. Bo wszystkie alimenty są na dzieci, wszystkie (zasiłki)
rodzinne są na dzieci, wszystkie dodatki do rodzinnych są na dzieci, prawda. Stypendia są
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na dzieci. (…) Faktycznie dzieci potrafią utrzymywać rodzinę pod tym względem, że
świadczenia są na nie. (Respondent 1)

5.3.2

Problemy opiekuńczo-wychowawcze

Zdaniem ekspertów zajmujących się wsparciem i pomocą rodzinom wielodzietnym
większa liczba dzieci w rodzinie może powodować więcej problemów wychowawczych niż
w rodzinach z jednym lub dwójką dzieci. Jak zaznacza jeden z ekspertów (…) generalnie
jedna osoba, jedna mama nie jest w stanie poświęcić takiej samej uwagi każdemu z osobna.
Sama mam dwójkę dzieci i wiem po prostu, jak czasami jest ciężko (respondent 2).
Brak czasu przeznaczonego na wychowanie dzieci nie jest równoznaczny
z występowaniem dysfunkcji w rodzinie, choć ma na to wpływ. Jednak, jak zwraca uwagę
inny ekspert - kurator sądowy, (…) Tu nie ma reguły. Nie możemy tu (…) sklasyfikować do
jednego szeregu. (…) Są rodziny wielodzietne, gdzie jest dom dobrze prowadzony i … dobre
wychowanie. Są rodziny, gdzie rzeczywiście… (respondent 4).
Rodzice niechętnie przyznają się do problemów wychowawczych, ponieważ są one
postrzegane jako ich porażka rodzicielska. Są one także bagatelizowane lub zupełnie
niedostrzegane.
Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynie 16,7% rodzin wielodzietnych widzi
trudności związane z wychowywaniem dzieci. Pozostałe 83,9% nie dostrzegło tych
problemów (odpowiednio 54 i 281 wskazań).
Problemami wychowawczymi wymienionymi przez rodziców były:
 nadzór kuratora sadowego (co w tym przypadku należy raczej uznać za skutek
problemów wychowawczych niż problem jako taki) – 21 wskazań;
 problemy z nauką i „wagary” – 14 wskazań;
 brak kontroli nad zachowaniem (w tym problemy emocjonalne i psychiczne)
– 6 wskazań;
 pozostałe – 13 wskazań;
Taka liczba wskazań i ich problematyka dowodzi braku rozpoznawania zachowań
dzieci i trudności w ich rozumieniu. Wskazuje także na małe kompetencje rodzicielskie, co
potwierdza jeden z ekspertów podając przykład trzech zaniedbanych, korzystających
z różnorodnych usług fundacji pomocy dzieciom, dziewczynek (…), które opowiadały
sytuacje z domu. No to ewidentnie, po prostu mama… zero, zero współpracy i w ogóle zero
świadomości, że… zero czegokolwiek. I te dziewczynki po prostu przestały chodzić. (…)
Zdane same na siebie. (respondent 2).
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Na istotne problemy wychowawcze dzieci z rodzin wielodzietnych zwracają uwagę
także inni eksperci. Jak mówi jeden z nich (…) Faktycznie jest tak, że większość z tych dzieci
jest zaniedbana. Ma braki w nauce. Potworne braki w nauce. Do tego stopnia, że
dziewczynka, która tam była w czwartej, czy piątej klasie nie zna się na zegarku. Chłopak
rzucając kostką do gry (…) nie umie zsumować oczek. (…) (respondent 1). Jednocześnie
ekspert podaje, że (…) pomimo tego, że te mamy są w domu (…), że mają czas… to wcale
tak nie dbają o te dzieci, żeby przysiąść i poodrabiać z nimi lekcje. (…) Te dzieci takie
samopas, na dwór. Albo niejednokrotnie (…) mama wychodzi, a starsze rodzeństwo opiekuje
się młodszym. To już jest standard (respondent 1). Z kolei inny ekspert przywołuje przykład
(…) takiego chłopca, który jest, właśnie z dziewięcioosobowej rodziny…Widać, widać po
prostu, że problem jest z tego względu, (…), że temu chłopcu nie poświęca się czasu
(respondent 2).
Rezygnacja rodziców z pracy zarobkowej na rzecz konieczności opieki nad dziećmi i
jednocześnie niewywiązywanie się z tego obowiązku potwierdza, że zajmowanie się dziećmi
w domu jest często pretekstem do niepodejmowania pracy niż rzeczywistą potrzebą.
Niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych może mieć różne przyczyny.
Brak czasu jest tylko jedną z nich. Inne wynikają z niskiego wykształcenia i świadomości
rodziców. Jak tłumaczy jeden z ekspertów (…) Mamy tutaj taką dziewczynkę, której tata sam
przyszedł i po prostu poprosił o pomoc w lekcjach. Sam pracuje od rana do wieczora, jest
niedowidzący. Mama jest nie wyedukowana, jak to powiedział. Sama potrzebuje edukacji,
jest po szkole specjalnej. I, czy po prostu moglibyśmy pomóc dziewczynce w nauce, bo ma
problemy. (…) A są niestety tacy rodzice, którzy nie pomagają w tym, a nawet
przeszkadzają. (respondent 2).
Pomimo zauważanych w rodzinie problemów opiekuńczo-wychowawczych (…)
Niektóre, bo nie mówię, że wszystkie [dzieci – przyp. OIS], nie umyte (…) śmierdzące, po
paru dniach po prostu miały sztywne włosy… no zaniedbane – respondent 2), rodzice,
szczególnie matki, starają się zachowywać wszelkie pozory dobrego wychowania. Przejawia
się to w dbaniu o odpowiedni ubiór dzieci, by unikały wytykania palcami przez rówieśników.
Zdaniem eksperta (…) Dziecko może śmierdzieć, ale ubrania ma na przykład czyste (…) na
przykład adidasy (…) Z napisem adidas (…). Wiadomo, że kupione gdzieś tam i nie za
trzysta, czy czterysta złotych (respondent 1).

5.3.3

Alkoholizm

Alkoholizm jest poważnym problemem w rodzinach wielodzietnych, stanowiąc
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci. Według jednego z ekspertów, jeżeli dzieci będą
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widziały (…) alkoholizm w rodzinie, to on jest również przekazywany z pokolenia na
pokolenie. (…) Jest to widoczne, tam gdzie widzę, sięgnę wstecz…na wsteczne pokolenia,
sięgnę powiedzmy do rodziców, ojca najczęściej, pijącego. Będę miał syna również pijącego.
(respondent 4).
Złe wzorce rodzicielskie przekładają się na zachowania dzieci. Jak zaznacza jeden
z ekspertów (…) Dzieci te na pewno wykazują więcej agresji…to na pewno. One są bardziej
agresywne. To jest ewidentne. (…) Na pewno wcześniej będą miały styczność z… tym
problemem, co ich rodzice. Ponieważ, wiadomo, mają tak (…) wzór i (…) widać po ich
zachowaniu, po tym co mówią, po tym co robią. (respondent 2).
W sporadycznych przypadkach alkoholizm rodziców może wpływać na liczbę dzieci
w rodzinie. Sygnalizuje to jeden z ekspertów (kurator sądowy) mówiąc, że (…)
z rzadka się zdarza, że właśnie alkoholizm może być przyczyna wielodzietności. (…) czyli
pod wpływem alkoholu (…) Brak kontroli płodności pod wpływem alkoholu (respondent 4).

5.3.4

Niegospodarność i roszczeniowość

Niegospodarność rozumiana jest w niniejszych badaniach jako nieumiejętność
gospodarowania własnym budżetem i swoista rozrzutność.
Problem

ten

jest

szczególnie

podkreślany

przez

ekspertów,

którzy

łączą

niegospodarność z brakiem wystarczających środków finansowych na zaspokojenie potrzeb
innych niż wyżywienie i utrzymanie mieszkania.
Eksperci podkreślają także powiązanie niegospodarności z roszczeniowością rodzin
korzystających z pomocy społecznej. Jak wskazują, w tym szczególnie pracownicy socjalni,
nawet jeśli rodzinie „brakuje na chleb, to DVD musi być”. Według nich to forma
rekompensaty swojej trudnej sytuacji życiowej i braku umiejętności oceny najważniejszych
potrzeb rodziny. Ważne jest bowiem ukrycie ubóstwa i lepsze postrzeganie rodziny na
zewnątrz (podobnie jak miało to miejsce w przypadku firmowych ubrań).
Roszczeniowość potęguje trudności życiowe i zniechęca do podejmowania pracy.
Utrwala także negatywne stereotypy o pomocy oferowanej rodzinom wielodzietnych. Jak
wyjaśnia jeden z ekspertów (…) Trafiłem właśnie na taka rodzinę (…) była skrajnie
wymagająca (…). Na przykład miała pretensje, że… prezydent miasta zakupił… nowe
zwierzątko, goryle (…) do zoo (…), zamiast im dać (…) te pieniążki. Pomimo, że i tak
wsparcie miasta było potężne. (…) I mieszkanie dostali w ładnym domu, jednorodzinnym
w Opolu (…), a mimo wszystko ciągle było im mało. Ludzie widząc ich biedę i tą
wielodzietność (…), chcieli ich wspierać… Masowo im nawet dawali…różne rzeczy. I ubrania
i pościele, i kołdry i wszystko, ale to było do pierwszego zabrudzenia. Jak było silnie
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zabrudzone wszystko szło na śmietnik. Więc tak to potrafili docenić. Dla mnie to jest
patologia. (respondent 4).
Roszczeniowość widoczna jest również w innych sferach życia rodzin, w tym ich
aktywności zawodowej, co przekłada się na wzorce zachowań dzieci. Według jednego
z ekspertów (…) Gdzie będę widział ojca, który tam nie za bardzo garnie się do pracy
zarobkowej, również syn nie będzie miał tych wzorców i to samo będzie się działo. (…)
Będzie [syn – przyp. OIS] miał trudności z podjęciem, ale nie tylko podjęciem, ale również
z utrzymaniem tej pracy zarobkowej…Bo chodzi o to utrzymanie, długoterminowe utrzymanie
pracy zarobkowej. I tu jest problem! Bo owszem on będzie (…) próbował podjąć prace
zarobkową (…) ale on podejmie pracę dwa tygodnie, trzy, miesiąc może ,i traci nagle tą
pracę. Z różnych przyczyn. Najczęściej: jest konfliktowy w pracy…, jest roszczeniowy
w pracy, nie chce się za bardzo wykazywać i tak dalej. I to są te przyczyny. Jest to na pewno
przenoszone z pokolenia na pokolenie (respondent 4).

5.3.5
Zdaniem

Przestępczość
ekspertów

przestępczość

rodzin

wielodzietnych

jest

zjawiskiem

marginalnym i dotyczy przede wszystkim drobnych, często przypadkowych przestępstw.
Według jednego z nich (…) przykładowo ukradnie coś, wywiezie złom nie taki…który okaże
się czyjąś własnością (…) To nie są takie typowe, że włamanie, czy coś. (…) takie trochę
mniej typowe przestępstwa. (respondent 4).
Przestępczość rodzin wielodzietnych nie odbiega swoim charakterem

i skalą

występowania od podobnych przypadków z udziałem innych rodzin korzystających z pomocy
społecznej. Jak wyjaśnia jedne z ekspertów (…) nie mam takich rodzin (…), które gdzieś by
tam….zdarzały się jakieś kradzieże, ale to nie były jakieś takie, że tak powiem, ucięte to
zostało w przedbiegach. (…) tak samo może się to zdarzać i tak samo się zdarza
w rodzinach z dwójką dzieci, z jednym dzieckiem. Wiadomo, że rodziny wielodzietne mają
więcej problemów (respondent 1).

5.3.6

Niepełnosprawność i przewlekłe choroby

W rodzinach wielodzietnych, które brały udział w badaniu, niepełnosprawność
występuje w co czwartej rodzinie (25,8%), a długotrwała lub przewlekła choroba w co trzeciej
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(31,4%)

53

. Są to znaczące wartości determinujące funkcjonowanie rodzin zarówno

w aspekcie wychowawczym, jak i materialnym.
Wykres 31. Niepełnosprawność w rodzinach wielodzietnych

Źródło: opracowanie własne OIS

Niepełnosprawność w rodzinach wielodzietnych (86 rodzin), w podobnym stopniu
dotyczy dzieci (52,3%) i rodziców (45,4%). Jedynie w 2,3% dotyczy innych członków
(w przypadku rodzin rozszerzonych).
Wykres 32. Niepełnosprawni członkowie rodzin wielodzietnych

Źródło: opracowanie własne OIS

53

Patrz analiza SI POMOST, z danych zbioru centralnego wynika, że niepełnosprawność występuje w 1/5 rodzin
wielodzietnych, a przewlekłe choroby dotyczą nieco ponad 25% rodzin wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej.
Oznacza to, że respondenci pytani o stan zdrowia rodziny, częściej wykazywali niepełnosprawność lub chorobę niż to wynika
z dokumentacji sporządzanej przez pracowników socjalnych. Powodem tej różnicy może być również większa liczba rodzin z
tymi problemami wyłoniona w próbie badawczej. (patrz Analiza str. 38).
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Bez względu na liczbę dzieci w rodzinie niepełnosprawność występuje w podobnym
zakresie, przy czym najmniej jest w rodzinach z 3. dzieci – 25,3%, a najwięcej z 5. i więcej
dzieci – 27,9%.
Tabela 19. Niepełnosprawność w podziale na liczbę dzieci w rodzinach wielodzietnych
Czy w rodzinie
znajduje się osoba
niepełnosprawna?

Razem N=333 (2

Rodziny z liczbą dziećmi
troje

braki odpowiedzi)

pięcioro i więcej

czworo

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

tak

44

25,3

23

25,3

19

27,9

86

25,8

nie

130

74,7

68

74,7

49

72,1

247

74,2

Ogółem

174

100,0

91

100,0

68

100,0

333

100,0

Źródło: opracowanie własne OIS

Wykres 33. Rodziny wielodzietne z osobami długotrwale lub przewlekle chorymi

Źródło: opracowanie własne OIS

Wykres 34. Długotrwale lub przewlekle chorzy członkowie rodzin wielodzietnych

Źródło: opracowanie własne OIS
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Połowa osób (50,0%) długotrwale lub przewlekle chorych w rodzinie wielodzietnej to
dzieci. Nieco mniej rodzin wykazuje chorobę jednego rodzica lub obojga rodziców (47,1%), a
inni członkowie rodziny to zaledwie 2,9% osób chorych.
Tabela 20. Osoby długotrwale lub przewlekle chore w rodzinach wielodzietnych
Czy w rodzinie
znajduje się osoba
przewlekle chora?

Razem N=331

Rodziny z liczbą dzieci
troje
liczba
wskazań

%

czworo
liczba
%
wskazań

(4 braki
odpowiedzi)

pięcioro i więcej
liczba
liczba
wskazań
%
wskazań

%

tak

53

30,8

30

33,0

21

30,9

104

31,4

nie

119

69,2

61

67,0

47

69,1

227

68,6

Ogółem

172

100,0

91

100,0

68

100,0

331

100,0

Źródło: opracowanie własne OIS

Podobnie jak w przypadku niepełnosprawności, liczba dzieci w rodzinie nie wpływa
znacząco na występowaniem długotrwałych lub przewlekłych chorób w rodzinie. Najwyższy
wskaźnik takich osób (33%) występuje w rodzinach z czwórką dzieci, a w pozostałych jest na
poziomie 31%.

5.3.7

Usamodzielnienie rodzin wielodzietnych – klientów OPS

Zdaniem ekspertów zajmujących się udzielaniem wsparcia rodzinom wielodzietnym,
jedną z największych barier w ich usamodzielnieniu są problemy finansowe. Wprawdzie jest
to także istotny problem w innych rodzinach korzystających z pomocy społecznej, jednak
trudności, które muszą pokonać rodziny z dziećmi, by zapewnić podstawowy byt wszystkim
członkom rodziny są na tyle duże, że wsparcie pomocy społecznej jest nieodzowne.
Jak opisuje jeden z ekspertów (…) rodzina, która funkcjonowała (…) w każdej
dziedzinie… naprawdę dobrze. Czyli to nie była rodzina jakaś tam (…) patologiczna, czy (…)
dysfunkcyjna. Rodzina, która miała ósemkę, albo dziewiątkę dzieci…w duchu wiary
katolickiej wychowywani… Obydwoje [rodzice -przyp. – OIS] tacy naprawdę uczciwi, mądrzy,
fajni ludzie…i faktycznie mama była w domu. Trudno było ten obiad przygotować. Jak
mówiła ta kobieta, że na przykład jedenaście chlebów idzie jej na śniadanie (…).Ta rodzina
to borykała się z problemem finansowym. To jest największy problem rodzin wielodzietnych.
(respondent 1).
Pomoc z zewnątrz jest w tym przypadku jedynym ratunkiem, szczególnie gdy jedno z
rodziców opiekuje się dziećmi w domu i zrezygnowało z pracy zawodowej. To utrudnia
proces usamodzielnienia.
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Potwierdzają to dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej. Według ponad
połowy z nich rodziny wielodzietne mają większe trudności w usamodzielnieniu niż inni
klienci pomocy społecznej. Przeciwnego zdania był co piąty dyrektor/kierownik OPS,
a trudność w jednoznacznej ocenie tego zjawiska miało 25% osób.
Wykres 35. Czy rodziny wielodzietne mają większe trudności w usamodzielnieniu niż
inni klienci pomocy społecznej? – opinia dyrektorów i kierowników OPS

Źródło: opracowanie własne OIS

Według

badanych

najważniejszymi

trudnościami

w

usamodzielnieniu

rodzin

wielodzietnych są:
 sytuacji na rynku pracy;
 konieczność opieki nad dziećmi przez jedno z rodziców;
 brak kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych i społecznych;
 niezaradność życiowa.
Powyższe przeszkody są jednocześnie najważniejszymi powodami bezrobocia
(generującego ubóstwo) w rodzinach wielodzietnych.
Jednak proces usamodzielnienia jest także trudny w przypadku innych rodzin. Jak
wskazuje jeden z ekspertów (…) nie widzę takiej różnicy, jeżeli chodzi o usamodzielnianie
się rodzin wielodzietnych, a rodzin…mniej dzietnych (…). To jest już kwestia (…), może lat
korzystania z pomocy społecznej i to, że faktycznie te rodziny się kwalifikują do, do pomocy
finansowej i one mają możliwość korzystania (…). Te lata korzystania z pomocy społecznej,
że to wciąga jednak, nie. I potem jest ta wyuczona bezradność, i dzieci już na przykład
przychodzą, i mówią co im się należy (respondent 1).
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5.4

Integracja rodzin wielodzietnych ze środowiskiem lokalnym

Społeczność lokalna zamieszkująca określony teren, teoretycznie powiązana jest
silnymi więziami wynikającymi ze wspólnych interesów i potrzeb. Wpływają one na poziom
integracji, dzięki której zbiorowość jest w stanie podejmować różnego rodzaju działania na
rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, wzajemnej pomocy i współpracy. Włączanie się
we wspólne działania oraz utrzymywanie znajomości z grupą sąsiedzką jest wskaźnikiem
zaufania do ludzi i ściśle wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa w obszarze zamieszkania.
Rodziny wielodzietne z powodu występujących trudności, często nie uczestniczą w
różnych sferach życia społecznego, polegających głównie na utrzymywaniu kontaktów
rodzinnych, zawodowych bądź sąsiedzkich. W tym względzie relacje ze środowiskiem
lokalnym warunkują ich możliwość funkcjonowania i radzenia sobie z problemami.
Tabela 21. Opinia rodzin wielodzietnych o akceptacji ich w lokalnym środowisku
Czy Pani/Pana
zdaniem rodziny
wielodzietne są
akceptowane wśród
współmieszkańców?

Lp.

Rodziny z dziećmi
czworo
pięcioro i więcej

troje

Razem N=335

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

1.

tak

142

80,7

75

82,4

46

67,6

263

78,5

2.

nie

16

9,1

5

5,5

14

20,6

35

10,4

3.

trudno powiedzieć

18

10,2

11

12,1

8

11,8

37

11,1

176

100,0

91

100,0

68

100,0

335

100,0

Ogółem
Źródło: opracowanie własne OIS

Prawie 80% rodzin uważa, że są akceptowane przez mieszkańców własnych
miejscowości, a 10% jest przeciwnego zdania. Oznacza to, że zachowania, które mogą one
uznać za przejawy niechęci, czy napiętnowania z powodu posiadania licznego potomstwa,
są sporadyczne. Można zatem uznać, że lokalne społeczności są tolerancyjne i nie
dopuszczają się aktów dyskryminacji względem rodzin wielodzietnych. Tezę tę potwierdza
również opinia dyrektorów i kierowników OPS-ów, z których ponad 92% stwierdziło, że
rodziny wielodzietne korzystające z pomocy są w pełni akceptowane przez społeczność
lokalną. Na brak akceptacji wskazało ok. 7% badanych, a wśród przyczyn nietolerancji
wymieniono: negatywne stereotypy ( „rodziny wielodzietne są prawie zawsze na garnuszku
państwa”), przekonanie, że w rodzinach wielodzietnych często występują patologie lub
bieda.
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Wśród rodzi wielodzietnych, które doświadczyły nietolerancji, największą grupę
stanowią rodziny z 5. i więcej dzieci, przy czym w rodzinach z 4 dzieci takie akty zachowania
były udziałem zaledwie 5 rodzin, a z 3. dzieci – 16 rodzin.
Negatywne opinie o
wyznawanych

przez

samych

rodzinach
rodziców.

wielodzietnych
Jak

często

wskazuje

wynikają z

ekspert

(…)

wartości

Usłyszałam

niejednokrotnie, że zrobili se tyle dzieci to niech se teraz wychowują (…) Tylko też trzeba
brać pod uwagę to, że ktoś ma jakieś tam poglądy swoje na świat i na przykład może…tak
jak znam rodzinę, która powiedziała, że oni nie będą stosować środków antykoncepcyjnych,
przyjmą każde dziecko, które się urodzi. To właśnie najczęściej te inne osoby mówią, że - tak
mi nie dajecie, tamci dostali więcej, bo se narobili tych dzieci i teraz na dzieciach…jakoś tam
ustawiają sobie te plany finansowe, prawda. Że, jak zdobyć pieniądze, czyli niejednokrotnie
ludzie mówią, że - tak będzie rodzić, bo jest becikowe.(respondent 1).
Powodem negatywnego postrzegania rodzin może być też stan higieny osobistej
dzieci. Jak podaje ekspert (…) w świetlicy też są różne dzieci….(…).Dzieci potrafią bardzo
weryfikować osoby inne (…) jeżeli ktoś, powiem wprost, śmierdzi, to jest odrzucany przez
grupę.(…) A takie dzieci potrafią śmierdzieć (…) Bo mama nie dopilnuje, albo po prostu…nie
ma jej w domu. (…) Dziecko gdzieś tam się kręci po podwórku, ani się nie umyje, ani rano
się nie ubierze (…) w czyste ubranie i śmierdzi. I dzieci bardzo weryfikują to. (…) Ale to jest
chyba niezależne, czy to śmierdzi dziecko z dobrej rodziny, czy z biedniejszej rodziny
aczkolwiek, mówię z biedniejszej się trafia częściej. A wiadomo, że wielodzietne jest
biedniejsze.(respondent 1).
Według innego eksperta wpływ na taką opinię o dzieciach ma niska świadomość
rodziców. Jak podaje (…) Co mi się nasuwa w ogóle pierwsze – brak świadomości (…)
Jeżeli ich jest na przykład siedmioro, ośmioro, dziewięcioro no to nie ma na to czasu. Tutaj
jakby rodzeństwo wychowuje rodzeństwo. Tutaj rodzice nie poświęcają czasu. Akurat w
przypadku tego chłopca jego tato…pracuje przez cały dzień od rana do wieczora. Mama nie
pracuje, ale też mniejsze dziecko. Najmniej ma chyba trzy lata. No i tutaj najstarsze
rodzeństwo po prostu wychowuje młodsze rodzeństwo. (respondent 2).
Brak odpowiedzialności i przerzucanie obowiązków na starsze dzieci, dowodzi braku
zaradności życiowej i niewystarczającej edukacji rodziców, co jest sygnałem do większej
aktywności służb społecznych w zakresie poradnictwa i pracy socjalnej na rzecz rodzin.
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Tabela 22. Znajomość sąsiadów przez rodziny wielodzietne
Razem N=328

Miejsce zamieszkania
Lp.

Znajomość sąsiadów i pomoc z
ich strony

wieś

miasto
liczba
wskazań

(7 braki odpowiedzi)

%

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

1.

Znam swoich sąsiadów, często się
z nimi spotykam, w kryzysowej
sytuacji mogę liczyć na ich pomoc

22

14,6

24

13,6

46

14,0

2.

Znam swoich sąsiadów, czasami
się z nimi spotykam, myślę, że
mogę zwrócić się o pomoc do nich
w kryzysowej sytuacji

56

37,1

91

51,4

147

44,8

3.

Znam swoich sąsiadów, ale nie
utrzymuję z nimi kontaktu, nie liczę
na ich pomoc

68

45,0

60

33,9

128

39,1

4.

Nie znam moich sąsiadów i nie
zależy mi na bliższych kontaktach
z nimi, ani ich pomocy

5

3,3

2

1,1

7

2,1

151

100,0

177

100,0

328

100,0

Razem
Źródło: Opracowanie własne OIS

Łącznie prawie 60% badanych rodzin zna swoich sąsiadów i kontaktuje się z nimi
(choć tylko 14% często), będąc w przekonaniu, że mogą liczyć na pomoc najbliższego
otoczenia. Jednocześnie prawie 40% respondentów stwierdziło, że nie kontaktuje się
z sąsiadami i nie liczy na ich pomoc. Tylko 2,1% osób podkreśliło, że nie zależy im na tych
kontaktach i pomocy.
Bliższe relacje sąsiedzkie występują wśród mieszkańców wsi niż miast. Może to być
związane z mniejszym poziomem anonimowości oraz większym poziomem kontroli
społecznej na wsi.
Przyczyn rozluźnienia więzi sąsiedzkich między rodzinami jest wiele. Wpływ na to ma
atomizacja życia społecznego i większe skupienie na własnych problemach, a w przypadku
rodzin wielodzietnych także chęć ukrycia swojego faktycznego położenia w obawie przed
odrzuceniem lub brakiem akceptacji. O tym wspomina jeden z ekspertów mówiąc, że (…)
Nierzadko kiedy uczniowie korzystają z pomocy z MOPR-u, z dofinansowania obiadów, to
zdarzało się, że wstydzili się przyjść tutaj… po kartkę (…) To pedagog je wydaje. To
uczniowie przychodzą po kartę i zdarza się, że się wstydzą. W tej chwili mamy bardzo mało
osób, które korzystają z tych obiadów. (respondent 3).
Wstyd i świadomość ubóstwa może mieć wpływ na poczucie własnej wartości.
Powoduje osamotnienie i alienację dzieci, mimo, że rodzice starają się, aby nie były źle
postrzegane.
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Tabela 23. Opinia o relacjach międzyludzkich w miejscu zamieszkania rodzin
wielodzietnych
Razem N=331

Miejsce zamieszkania
Lp.

Kontakty mieszkańców

(4 brak odpowiedzi)

wieś

miasto
liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

1.

Mieszkańcy często się ze sobą
kontaktują, wzajemnie sobie
pomagają, organizują wspólne
imprezy okolicznościowe

19

12,3

39

22,1

58

17,5

2.

Mieszkańcy rzadko się spotykają,
nieliczne są przypadki wzajemnej
pomocy, sporadycznie spędzają
razem czas

103

66,9

113

63,8

216

65,3

3.

Mieszkańcy w ogóle nie kontaktują się
za sobą, nie można liczyć na
wzajemną pomoc, nie spędzają czasu
wspólnie

32

20,8

25

14,1

57

17,2

154

100,0

177

100,0

331

100,0

Razem
Źródło: Opracowanie własne OIS

Większość rodzin (prawie 83%) uważa, że mieszkańcy spotykają się, wzajemnie
sobie pomagają, organizują wspólne imprezy, przy czym 65% respondentów uważa, że są to
kontakty rzadkie, a tylko 17,5% - częste. Jednocześnie 17% rodzin wskazuje, że mieszkańcy
w ogóle się ze sobą nie kontaktują i wzajemnie sobie nie pomagają. Brak kontaktów
i pomocy częściej wystąpił w miastach (21%) niż na wsi (14%).
Powyższe wskaźniki mogą świadczyć o braku wzajemnego zaufania niewielkiej grupy
mieszkańców (zwłaszcza obszarów miast) oraz o wysokim stopniu ich izolacji. Ograniczona
sieć kontaktów społecznych utrudnia poprawę własnej sytuacji życiowej, np. poprzez
uzyskanie informacji o możliwości podjęcia pracy. Natomiast zdecydowanie większość
wypowiedzi wskazuje na „średni” poziom zaufania i integracji społecznej. Ma to istotny wpływ
na proces usamodzielniania się tych rodzin lub poprawę ich sytuacji życiowej. Maleje tym
samym stopień zagrożenia wykluczeniem społecznym, szczególnie ważny w procesie
wychowania dzieci.

5.5 Dostęp do wybranych dziedzin życia społecznego
W powszechnej opinii panuje pogląd, że rodziny wielodzietne z powodu trudności
materialnych

mają

ograniczony

dostęp

do

pożądanych

dziedzin

życia.

W

celu

zweryfikowania tego poglądu, poproszono kadrę kierowniczą OPS-ów o określenie stopnia
tego dostępu w skali od 1 (najniższy) do 5 ( najwyższy).
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W opinii dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej rodziny wielodzietne
najlepszy dostęp mają do opieki zdrowotnej (44,6% z nich stwierdziło, że mają one pełen
dostęp, a tylko 1,5% - znikomy).
Wykres 36. Dostęp do wybranych obszarów życia społecznego (zdrowie, kultura,
edukacja) *
50

Dostęp do opieki zdrow otnej

procnet

45
40

Dostępu do uczestnictw a w
imprezach kulturalnych

35

Dostępu do zajęć
edukacyjnych

44,6

35,4

30

24,6
23,1

26,2

25

26,2
20,0

20
15

20,0
18,4

13,8

10

10,8

5

4,6

4,6

1,5

0
1

2

3

4

5

* 1 oznacza całkowity brak dostępu, 5 – dostęp pełny
Źródło: opracowanie własne OIS

Dostęp do dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oceniono na średnim poziomie
(ponad 75% osób udzieliło odpowiedzi pomiędzy skrajnymi wartościami), przy czym dla 18%
dyrektorów i kierowników OPS dzieci z rodzin wielodzietnych mają do nich pełny dostęp,
a przeciwnego zdania jest 4,6%. Nie potwierdzono zależności dostępu do dodatkowych
zajęć od miejsca zamieszkania (skromniejsza oferta edukacyjna na wsi). Zarówno w mieście
jak i na wsi wskaźnik odpowiedzi był podobny.
Podobnie jest w przypadku oceny dostępu do imprez kulturalnych. Tu również
dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej w większości wskazali, że nie widzą
wielkich przeszkód, by rodziny mogły w nich swobodnie uczestniczyć.
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Wykres 37. Dostęp do wybranych obszarów życia społecznego (wypoczynek
i rekreacja, nowoczesne technologie informatyczne)
Poziom dostępu do
wypoczynku i
rekreacji

45
41,3

40

Poziom dostępu do
nowoczesnych
technologii
informacyjnych

35
32,3

procnet

30

29,2
25,4

25

24,6

20
17,5
15
11,0
9,3

10
5

4,8

4,6

0
1

2

3

4

5

Źródło: opracowanie własne OIS

Niskie oceny dostępu do wypoczynku i rekreacji (ponad połowa badanych wskazuje,
że dostęp ten jest ograniczony) pokazują, że jest to jedna z dziedzin, która różni rodziny
wielodzietne od innych rodzin. Jest to widoczne w działaniach rożnych instytucji pomocy
społecznej, które znając trudną sytuację rodzin wielodzietnych uwzględniają to w swoich
działaniach. Jak tłumaczy ekspert (…) był taki przykład rodziny czteroosobowej, ich nie stać
na (…) to żeby wysłać dzieci na kolonie. Natomiast rodziny wielodzietne… no te dzieci są
w pierwszej kolejności wysyłane z zasobów na jakieś kolonie (…) I pomimo tego, że pakuje
się tutaj pieniążki (…), czy na przykład w obiady w szkole, czy w podręczniki, czy w jakieś
mikołajki, czy…korzystają ze wszystkich możliwości, które dają (…) stowarzyszenia, czy
właśnie organizacje pozarządowe, czy (…) opeesy to jednak, jakoś, nie wiem czym to jest
spowodowane, że jednak są dziećmi gorszych szans. (respondent 1).
Pomoc oferowana przez instytucje pomocy społecznej i organizacje pozarządowe to
tylko część środków, które mają wyrównać ich szanse rozwojowe. Jednak, by oddalić od nich
widmo „dzieci gorszych szans” potrzebne są też inne działania, w tym edukacyjne
i zapobiegające patologiom. Zdaniem eksperta (…) głównie o to chodzi, żeby zapobiegać
temu wykluczeniu społecznemu…No problemy z edukacją. To jest główny problem.
Ponieważ nie ma kto poświęcać tym dzieciom czas, a jeżeli nie mają wzorców…takich, że no
warto, by było się edukować, no to nie edukują się…no i używki. (…) Wiadomo tutaj wejście,
gdzieś tam w świat przestępczy…środowisko niewłaściwe. No dokładnie na te wszystkie
aspekty negatywne na nie narażone są te dzieci. No, bo tak jak mówię one mają z tym
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kontakt. Wchodzą w takie środowiska, ponieważ mają jakby jedną drogę, obraną. Nie mają
innych wzorców. I idą tą drogą cały czas.(respondent 2).
Ważne jest, by w procesie usamodzielniania i aktywizacji rodzin wielodzietnych
zachować równowagę między pomocą materialną (np. w postaci świadczeń z pomocy
społecznej, bezpłatnych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci, stypendiów) a aktywnością samej
rodziny i jej chęcią poprawy własnej sytuacji materialnej. Zdarza się bowiem, że w wyniku
długotrwałego korzystania ze świadczeń pomocy społecznej rodziny przyzwyczajają się do
oferowanej pomocy, co z czasem przeradza się w nadmierne roszczenia. Dla jednego
z ekspertów (…) To już jest patologia (…). Dlatego, że po prostu jest taka roszczeniowa
rodzina (…) Oczywiście, że mają trudności i tak dalej, ale przede wszystkim od siebie
powinni dać. A potem dopiero coś tam wymagać. (respondent 4).
Dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych (komputera, Internetu) jest
oceniany lepiej niż do wypoczynku i rekreacji. Pomijając skrajne wartości, dostęp ten dla
rodzin wielodzietnych jest dla ponad 85% dyrektorów i kierowników OPS oceniany jako
zadowalający. Zależy on jednak od świadomości informatycznej samych rodziców, którzy
często mówią o braku wiedzy z zakresu znajomości obsługi komputera i Internetu.
Wykres 38. Dostęp do wybranych obszarów życia społecznego (poradnictwo rodzinne,
życie społeczne)
Poziom dostępu do
poradnictw rodzinnego i
psychologicznego

35
30
25

procent

31,3
29,2

Poziom dostępu do udziału
w życiu społeczności
(sąsiedzkim, tow arzyskim)

20

26,5
21,5

20,0

15

26,5

18,5

14,1
10,8

10
5

1,6

0
1

2

3

4

5

Źródło: opracowanie własne OIS

Znacznie lepiej oceniany jest dostęp rodzin wielodzietnych do innych obszarów życia
społecznego. Według dyrektorów i kierowników OPS dostęp do poradnictwa rodzinnego
i psychologicznego oraz udział w życiu lokalnej społeczności jest raczej wysoki. Szczególnie
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jest on widoczny w działaniach wykraczających poza ramy ustawy o pomocy społecznej. Są
to zwłaszcza inicjatywy (np. pikniki, festyny) organizowane z wykorzystaniem środków
unijnych, mające charakter integracyjny i aktywizujący lokalne środowiska. Natomiast
w przypadku poradnictwa rodzinnego i psychologiczno-pedagogicznego jest to np. pomoc
oferowana w kierunku wyboru zawodu dostosowanego do wymagań lokalnego rynku pracy
lub wsparcie w trudnościach wychowawczych.
Tabela 24. Dostęp do wybranych obszarów życia społecznego rodzin wielodzietnych
w opinii dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej (wybrane statystyki
opisowe)

Lp. Wyszczególnienie

Dodatkowe
Opieka
zajęcia
zdrowotna
edukacyjne

Uczestnictwo
w imprezach
kulturalnych

Wypoczynek
i rekreacja

Poradnictwo
rodzinne i
psychologiczno
-pedagogiczne

Udział w życiu
społeczności

Nowoczesne
technologie
informacyjne

Ważne

65

65

65

63

65

64

65

Braki danych

2

2

2

4

2

3

2

2. Średnia

3,28

4,08

3,25

2,51

3,25

3,63

3,05

3. Mediana

3,00

4,00

3,00

2,00

3,00

4,00

3,00

4. Dominanta

2/4*

5

3

2

4

3

3

1. N

* istnieje wiele wartości modalnych
Źródło: opracowanie własne OIS

Wybrane

statystyki

opisowe

pozwalają

uzupełnić

wiedzę

o

dostępie

do

wyszczególnionych w badaniu obszarów życia społecznego rodzin wielodzietnych.
Dominanta,

czyli

wartość,

która

najczęściej

pojawiała

się

w

udzielanych

odpowiedziach, wskazuje, że opieka zdrowotna oraz poradnictwo rodzinne psychologicznopedagogiczne otrzymały najwyższe wartość, co oznacza, że dostęp do nich jest bardzo
wysoki.
Inaczej jest z uczestnictwem w imprezach kulturalnych, udziałem w życiu lokalnej
społeczności

oraz

dostępem

do

nowoczesnych

technologii

informatycznych.

W przeciwieństwie do opieki zdrowotnej i poradnictwa wymagają one aktywności
i zaangażowania różnych środków (np. finansowych, czasu). Niższe oceny dostępności
mogą także wskazywać na ograniczone zainteresowanie rodzin tymi dziedzinami, a nie być
efektem środowiska zewnętrznego.
Najniższe oceny otrzymała kategoria wypoczynek i rekreacja, co ma związek
z zasobnością materialną rodzin. Potwierdza to struktura odpowiedzi samych rodzin
wielodzietnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

79
Wykres 39. Dziedziny życia, do których dzieci z rodzin wielodzietnych mają utrudniony
dostęp (wg opinii przedstawicieli rodzin) *
80
70

67,8

procnet

60

Dziedziny życia w których dzieci z rodzin
wielodzietnych maja utrudniony dostęp

49,9

50
40

29,6

25,7

30
20

12,8

10
0

wypoczynek
wakacyjny i
rekreacjny

nowoczesnych
technologii
informacyjnych

uczestnictwa w
imprezach
kulturalnych

dodatkowych zajęć
edukacyjnych

uczestnictwa w
pozalekcyjnych
zajęciach
sportowych

*można było wskazać więcej niż 1 odpowiedź, dlatego suma odpowiedzi jest większa niż 100%
Źródło: opracowanie własne OIS

Zdaniem rodzin wielodzietnych ich dzieci mają przede wszystkim utrudniony dostęp
do

wypoczynku

wakacyjnego

i

rekreacji

(67,8%)

oraz

nowoczesnych

technologii

informacyjnych (49,9%). Wskazują na to również eksperci. Jeden z nich stwierdza, że (…)
jeżeli chodzi o dostęp tych dzieci, no to jeżeli chodzi o zajęcia komercyjne, no to, na pewno
mają mniejszy dostęp z tego względu, że ich sytuacja materialna na to nie
pozwala.(respondent 2), a drugi zaznacza, że (…) Nie są to uczniowie, którzy charakteryzują
się… szczególną radością, pogodą ducha (…) tylko świadomością, że jednak jestem inaczej
ubrana, nie ma tego co inni koledzy, jakiś gadżetów, nowoczesnej techniki i tak dalej.
(respondent 3).
Ograniczony dostępu do niektórych dziedzin życia oraz dóbr może powodować, że
dzieci z rodzin wielodzietnych będą miały gorsze szanse rozwoju niż dzieci z innych rodzin.
Dodatkowo, złe wzorce zachowań rodziców (brak zainteresowania niektórymi dziedzinami
życia) mogą być powielane przez dzieci.

5.6 Sposób spędzania wolnego czasu i najważniejsze wartości wyznawane
przez rodziny wielodzietne
Sposób spędzania wspólnie wolnego czasu jest przez 36,1% rodzin organizowany
w zależności od sytuacji. Kolejne miejsca zajmują: oglądanie telewizji, spotkania
z rodziną/znajomymi i spacery/wspólne wychodzenie na plac zabaw (na co wskazało po ok.
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20% rodzin). Pozostałe odpowiedzi (uprawianie sportu, uczestnictwo w zajęciach ośrodka
kultury, rezygnacja ze wspólnego spędzania czasu) miały razem 4,2% wskazań.
Oznacza to, że sposób spędzania wolnego czasu przez rodziny wynika głównie
z prowadzonego przez nie trybu życia i ograniczonych środków finansowych. Natomiast
oglądanie telewizji, jako jednego z najważniejszych sposobów spędzania czasu z rodziną,
świadczy o mało aktywnej formie wypoczynku rodzin. Choć często zdarza się, że wspólnie
oglądane seriale czy programy rozrywkowe są płaszczyzną wymiany poglądów oraz
spostrzeżeń. Oferują nie tylko rozrywkę i pewne emocje, ale poprzez dostarczanie tematów
do rozważań mogą pełnić funkcję poznawczą.
Jedynymi

znaczącymi

sposobami

na

aktywy

wypoczynek

są

spotkania

z rodziną/znajomymi oraz spacerowanie i wychodzenie na plac zabaw, co ma związek
z wiekiem i liczbą posiadanych dzieci.
Wykres 40. Sposób spędzania wolnego czasu przez rodziny wielodzietne
40
36,1
35

Sposób spędzania wolnego czasu

30

procent

25
21,5
19,5

20

18,7

15
10
5

2,7

1,2

0,3

0
organizujemy swój oglądamy telewizję spotykamy się z
wolny czas w
rodziną/znajomymi
zależności od
sytuacji

spacerujemy,
wychodzimy na
plac zabaw

nie spędzamy
wspólnie wolnego
czasu

uprawiamy sport

uczestniczymy w
zajęciach
miejscowego
ośrodka kultury

Źródło: opracowanie własne OIS

Rodziny wielodzietne za najwyższe wartości w życiu uznają: zdrowie (75,7%
wskazań) i rodzinę (63,5%). Mniej niż połowa rodzin wskazała także dobrą pracę jako istotną
wartość w ich życiu (44%). Pozostałe wartości są zdecydowanie mniej ważne niż
wymienione powyżej, a jedną z najniższych pozycji ma religia, mająca znaczenie dla
niewielkiej liczby rodzin.
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Tabela 25. Największe wartości w życiu wg rodzin wielodzietnych *
Lp. Największe wartości w życiu

Razem N = 334
(1 brak odpowiedzi)

%

1. zdrowie

253

75,7

2. rodzina

212

63,5

3. dobra praca

147

44,0

4. szacunek

78

23,4

5. miłość

78

23,4

6. pieniądze

76

22,8

7. przyjaźń

49

14,7

8. wykształcenie

47

14,1

9. religia

23

6,9

10. wysoka pozycja społeczna

7

2,1

* można było wskazać do 3 wartości
Źródło: opracowanie własne OIS

5.7 Pomoc udzielana rodzinom wielodzietnym
Podczas

wywiadów

kwestionariuszowych

przeprowadzonych

z

rodzinami

wielodzietnymi, jedno z najbardziej problemowych pytań dotyczyło długości korzystania
z pomocy społecznej.
Tabela 26. Okres korzystania z pomocy społecznej przez rodziny wielodzietne

Lp.

Okres korzystania z pomocy społecznej
(w latach)
N=334
(1 brak odpowiedzi)

Ważne
Braki danych

265
70

1.

Średnia

8,2

2.

Mediana

8

3.

Dominanta

10

Źródło: opracowanie własne OIS

Średni okres korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wyniósł w badanych
rodzinach 8,2 lat. Wartość środkowa (mediana) – dzieląca liczbę obserwacji na dwie równe
części, wynosi 8 lat. Najczęściej wskazaną liczbą lat pozostawania bez pracy (dominantą)
jest 10. Oznacza to, że większość rodzin wielodzietnych to długotrwale korzystający
z pomocy społecznej, a rozpiętość okresu korzystania z pomocy wahała się od 1 roku do 21
lat.
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Ponad 20% rodzin nie zdecydowało się na udzielenie odpowiedzi na temat czasu
korzystania z pomocy społecznej, co może wynikać z trudności w jego ustaleniu lub chęci
ukrycia wieloletniego korzystania z pomocy.
Tabela 27. Osoby i instytucje, do których o pomoc zwracają się rodziny wielodzietne
Rodziny o liczbie dzieci
pięcioro i więcej
troje (N=176)
czworo (N=91)
(N=68)
liczba
liczba
liczba
%
%
%
wskazań
wskazań
wskazań

Lp.

Osoby i
instytucje
wspierające

1.

Pomoc społeczna

171

97,2

90

98,9

68

2.

Rodzina

122

69,3

46

50,5

3.

Znajomi

37

21,0

17

4.

Sąsiedzi

21

11,9

5.

Kościół

14

6.

NGO

7.
8.

Razem N=335
liczba
wskazań

%

100,0

329

98,2

38

55,9

206

61,5

18,7

13

19,1

67

20,0

12

13,2

7

10,3

40

11,9

8,0

10

11,0

7

10,3

31

9,3

12

6,8

9

9,9

4

5,9

25

7,5

Inne

2

1,1

0

0,0

1

1,5

3

0,9

Nikogo nie proszą
o pomoc

1

0,6

1

1,1

0

0

2

0,6

*można było wskazać 3 odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne OIS

Trudna sytuacja życiowa sprawia, że rodziny wielodzietne zmuszone są korzystać
z wielu różnych źródeł wsparcia, wśród których dominują świadczenia pomocy społecznej
(ośrodka pomocy społecznej w gminie – 98,2%). Blisko 62% respondentów jako źródło
pomocy wskazało rodzinę, 20% - znajomych, natomiast rzadziej wymieniano: sąsiadów
(niecałe 12%), Kościół (9,3%), a najrzadziej - organizacje pozarządowe (7,5% wskazań).
Jednocześnie wraz ze wzrostem liczby dzieci, rodziny częściej korzystają ze wsparcia
pomocy społecznej niż innych instytucji. Spadek ten jest szczególnie widoczny w przypadku
pomocy ze strony najbliższej rodziny – pomoc taką deklarowało prawie 70% rodzin z trójką
dzieci, a tylko 56% rodzin z piątką dzieci i więcej. Natomiast najrzadziej pomoc najbliższej
rodziny wskazywały rodziny z czwórką dzieci (prawie 51%)
Na brak zaspokojenia wszystkich potrzeb częściej wskazują rodziny z mniejszą liczbą
dzieci niż te z większą. Chociaż różnice są minimalne to, jak sądzi jeden z ekspertów,
przyczyną jest (…) niskie kryterium, [które – przyp. OIS] mnożone przez liczbę członków
w rodzinie daje im większą możliwość skorzystania z pomocy. (respondent 1).
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5.7.1 Otrzymywane i oczekiwane formy wsparcia
Najczęściej

rodziny

wielodzietne

otrzymują

wsparcie

w

postaci

świadczeń

pieniężnych (95,5% wskazań) i świadczeń rzeczowych (88,4% - posiłek, obiad dla dziecka,
odzież). Zdecydowanie mniej jest poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego – 40%)
oraz pomocy w znalezieniu pracy (14%).
Warto podkreślić, że świadczenia pieniężne są częściej wymieniane przez
respondentów jako otrzymywane (95,5%) niż jako oczekiwane (82,6%). Podobnie jest
w przypadku świadczeń rzeczowych: 88,4% badanych określiło je jako otrzymywane a mniej
osób (74,9%) - jako oczekiwane. Poradnictwo również częściej jest otrzymywane (40%) niż
oczekiwane (31,9%).
Natomiast odwrotna proporcja dotyczy: pomocy w znalezieniu pracy (14% ją
otrzymuje, a aż 36,7% jej oczekuje) oraz innych form wsparcia (10% otrzymuje, a 14%
oczekuje).
Wykres 41. Otrzymywane i oczekiwane formy wsparcia*
82,6

św iadczenia pieniężne

95,5
74,9

św iadczenia rzeczow e

88,4

31,9
40,0

poradnictw o
36,7

znalezienie pracy

Oczekiw ane formy w sparcia

14,0

Otrzymyw ane formy w sparcia

14,1

inne

10,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

procent
*można było wskazać dowolna liczbę dopowiedzi
Źródło: opracowanie własne OIS

Inne – oczekiwane formy wsparcia to najczęściej: możliwość uczestnictwa
w projektach aktywizacyjnych w ramach POKL lub pracach społecznie – użytecznych,
zorganizowanie i sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci, ulgi w przejazdach komunikacją
miejską, pomoc w znalezieniu mieszkania, pomoc ze strony asystenta rodziny, poradnictwo
psychologiczne, zorganizowanie rehabilitacji oraz dojazdu do placówki zdrowia. Jak widać
oczekiwania rodzin wielodzietnych związane są raczej z pomocą w załatwieniu
najważniejszych spraw oraz pracą socjalną, która jak wynika z wielu badań – stosowana jest
w zbyt małym zakresie, co dostrzegają również sami beneficjenci pomocy.
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Tabela 28. Otrzymywana pomoc a zaspokajanie potrzeb w opinii rodzin wielodzietnych

Lp.

Czy udzielone
świadczenia
zaspokajają
potrzeby
rodziny?

Razem N=332
(3 braki
odpowiedzi)

Liczba dzieci
troje
liczba
wskazań

%

czworo
liczba
%
wskazań

pięcioro i więcej
liczba
liczba
wskazań
%
wskazań

%

1.

tak

13

7,4

4

4,5

6

9,0

23

6,9

2.

51

29,0

34

38,2

22

32,8

107

32,2

23

13,1

3

3,4

5

7,5

31

9,3

4.

raczej tak
trudno
powiedzieć
raczej nie

63

35,8

33

37,1

26

38,8

122

36,8

5.

nie

26

14,7

15

16,8

8

11,9

49

14,8

100,0

89

100,0

67

100,0

332

100,0

3.

Ogółem
176
Źródło: opracowanie własne OIS

Dla prawie 40% rodzin pomoc oferowana im przez ośrodki pomocy społecznej
zaspokaja ich potrzeby. Przeciwnego zdania jest ponad połowa (51,6%) rodzin (suma
odpowiedzi „nie” i „raczej nie”). Warto podkreślić, że najwyższy odsetek zdecydowanie
niezadowolonych rodzin dotyczy respondentów z czwórką dzieci (16,8%), a najniższy rodzin
z piątką dzieci (11,9%), które jednocześnie najczęściej uznały, że są zdecydowanie
zadowolone (odp. Tak – 9%).
Na podobne pytanie zadane dyrektorom i kierownikom OPS, większość z nich
(77,3%) stwierdziła, że pomoc dla rodzin wielodzietnych jedynie częściowo zaspokaja ich
potrzeby. Pozostali (22,7%) wskazali, że udzielana pomoc jest niewystarczająca i nie
zaspokojenia podstawowych potrzeb. Żaden z dyrektorów i kierowników nie wskazał, że
wsparcie ośrodka pomocy społecznej w pełni zaspokaja potrzeby rodziny i jest
wystarczające.
W opinii badanych rodzin najbardziej pomocnym działaniem, które poprawiłoby ich
sytuację materialną byłoby podwyższenie kwot otrzymywanych świadczeń. Taka forma
wsparcia uzyskała prawie 78% wskazań.
Inne działania uzyskały zdecydowanie mniej wskazań, przy czym najwięcej rodzin
chciałoby pomocy: w znalezieniu zatrudniania (37,3%), w organizacji wypoczynku
wakacyjnego dla dzieci (36,4%), utworzenie banku żywności dla rodzin wielodzietnych
(31,3%) oraz udzielenie karty rabatowej dla rodzin wielodzietnych do wybranych sklepów
(prawie 30%).
Wynika z tego, że świadczenie pieniężne są niezbędną i konieczną formą wsparcia,
choć w ocenie beneficjentów wysokość zasiłków pieniężnych jest zbyt niska i nie zaspokaja
bieżących potrzeb, stąd pierwszym postulatem jest zwiększenie wysokości świadczeń
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pieniężnych. W dalszej kolejności badani podkreślali pomoc w znalezieniu pracy i pomoc
rzeczową. Jednocześnie w nieco inaczej postawionym pytaniu (otrzymywane i oczekiwane
formy wsparcia), respondenci wskazali, że bardziej niż pomocy pieniężnej oczekują pomocy
w znalezieniu pracy, poradnictwa, ulg komunikacyjnych, pomocy asystenta rodziny54.
Analiza wyników odpowiedzi na to pytanie ze względu na liczbę dzieci w rodzinie,
wskazuje, że pomoc w znalezieniu pracy częściej wskazywały rodziny z trójką dzieci niż
rodziny większe, natomiast bank żywności oraz pomoc rzeczową częściej podkreślały
rodziny z większą liczbą dzieci niż rodziny z trójką dzieci.
Istotny jest również rozkład odpowiedzi dotyczących pomocy w formie poradnictwa
i uczestnictwa w grupach wsparcia – częściej te formy pomocy wskazywały rodziny
mniejsze, niż rodziny z czwórką dzieci (4,4%), a najrzadziej rodziny z pięciorgiem dzieci
(1,5%).
Można stwierdzić, że pomoc w formie poradnictwa, czy uczestnictwa w grupach
wsparcia jest zdecydowanie mniej istotna dla poprawy sytuacji materialnej rodziny, niż
wsparcie w formie rzeczowej i finansowej - prawdopodobnie uznawane przez beneficjentów
za bardziej wymierne i skuteczne.
Tabela 29. Działania mogące poprawić obecną sytuację materialną wg rodzin
wielodzietnych *
Liczba dzieci
Lp.

Działania, które poprawiłyby
sytuację materialną rodziny
wielodzietnej

Razem N=335

troje (N=176)

czworo (N=91)

pięcioro i
więcej (N=68)

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

liczba
wskazań

%

1.

podwyższenie kwot otrzymywanych
świadczeń pieniężnych

134

76,1

74

81,3

52

76,5

260

77,6

2.

pomoc w znalezieniu zatrudnienia

77

43,8

30

33,0

18

26,5

125

37,3

3.

pomoc w organizacji wypoczynku
wakacyjnego dla dzieci

60

34,1

37

40,7

25

36,8

122

36,4

4.

bank żywności dla rodzin
wielodzietnych

47

26,7

33

36,3

25

36,8

105

31,3

5.

karty rabatowe dla rodzin
wielodzietnych do wybranych
sklepów

53

30,1

29

31,9

17

25,0

99

29,6

40

22,7

25

27,5

25

36,8

90

26,9

20

11,4

12

13,2

8

11,8

40

11,9

6.
7.

utworzenie punktu wsparcia
rzeczowego dla rodzin
wielodzietnych
system ulg w opłatach (zniżki na
bilety MZK, bilety kolejowe itp.),

8.

pomoc w opiece nad dziećmi

10

5,7

6

6,6

7

10,3

23

6,9

9.

zwiększenie dostępu do
poradnictwa, umożliwienie kontaktu
z grupami wsparcia itp.

13

7,4

4

4,4

1

1,5

18

5,4

*można było wskazać do 3 odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne OIS
54

Patrz Raport, pkt 4.1 otrzymywane i oczekiwane formy wsparcia oraz wykres 20.
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5.7.2 Skuteczność stosowanych form pomocy
Poniżej przedstawiono opinie dyrektorów i kierowników OPS na temat skuteczności
wybranych form pomocy. Poziom skuteczności zobrazowano w na wykresach za pomocą
skali liczbowej, gdzie 5 oznacza największą skuteczność, a 1 – brak skuteczności. Wybrane
formy zostały dobrane na wykresach po dwie lub trzy, według porównań dokonanych
w trakcie wywiadów przez ekspertów.
Wykres 42. Opinia na temat skuteczności zasiłków pieniężnych oraz pomocy
rzeczowej (% wskazań)
60
52,3
50
40,9

procent

40
33,3
30
22,8
20

16,9

16,9

12,4
10
0

1,5 0,0
1

3,0
2
zasiłki pieniężne

3

4

5

pomoc rzeczow a

1 – brak skuteczności, 5 – największa skuteczność
Źródło: opracowanie własne OIS

Wykres 42 ukazuje opinie na temat skuteczności pomocy pieniężnej i rzeczowej,
potwierdzoną w wywiadzie indywidualnym:
Zdaniem jednego z ekspertów (…) najlepsza pomocą to (…) pomoc rzeczowa i (…)
pomoc żywnościowa. Bo na pewno nie materialna [finansowa – przyp. OIS]. (…) Różne
sytuacje w tych rodzinach się dzieją, więc,(…) ja jestem w ogóle przeciwna (…) pomocy
finansowej. (respondent 2).
Opinię eksperta o większej skuteczności pomocy rzeczowej niż pieniężnej potwierdza
większość dyrektorów i kierowników OPS. Prawie 75% z nich wskazało, że jest ona bardziej
skuteczna (oceny 4 i 5) niż wypłacanie zasiłków pieniężnych (33,8% - oceny 4 i 5).
Jednocześnie w opinii ponad połowy dyrektorów i kierowników OPS (52,3%) pomoc
pieniężna uzyskała „średni” stopień skuteczności (3), co oznacza, że w wielu sytuacjach są
to świadczenia nieodzowne i konieczne, których nie można zastąpić innymi – nawet
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najbardziej aktywnymi formami wsparcia, zwłaszcza w przypadku pomocy rodzinom
wielodzietnym.
Jednocześnie inny ekspert wskazuje: (…) powinny być (…) inne formy pomocy.
Raczej rzeczowej i raczej pracy socjalnej, na którą pracownicy socjalni nie maja czasu
ponieważ są dokumentami bardzo…zarzuceni. Natomiast praca socjalna, takie częstsze
przebywanie z rodziną i… tutaj myślę, że połączenie pomocy nie finansowej tylko rzeczowej
z pomocą pracownika socjalnego, pracy socjalnej. To dało by efekt. (respondent 1).
Na potrzebę wsparcia rzeczowego w szkole zwraca uwagę inny ekspert mówiąc, że
(…) pomagamy nie finansowo, tworząc paczki z ubrań. Oczywiście robi się to dyskretnie, aby
nie rzucało się w oczy i żeby nie wprowadzało dzieciaka czy dzieci w jakąś konsternację czy
wstyd. (respondent 3).
Wykres 43. Opinia na temat skuteczności pracy socjalnej oraz pomocy dalszej rodziny
i środowiska lokalnego (% wskazań)
40
35,4

35

30,3

procent

30

29,2

25
20

34,8
25,8

18,5

15

12,3

10

9,1
4,6

5
0

0,0
1

2
praca socjalna

3

4

5

pomoc dalszej rodziny i środow iska lokalnego

1 – brak skuteczności, 5 – największa skuteczność
Źródło: opracowanie własne OIS

Na odpowiedni, przemyślany sposób wydatkowania pieniędzy dla rodzin zwraca
uwagę inny ekspert wskazując, że najpierw (…) trzeba dobrze rozeznać temat. Żeby to
rzeczywiście nie były pieniądze wyrzucane, że tak powiem brzydko w błoto (…) To jest
ważne. Potrzeby i ich (…) sposób wydawania pieniędzy. Bo jeżeli my, będziemy… ludziom
rozrzutnym dawać pieniądze, to oczywiście się mija z celem. Natomiast jeżeli (…) rozeznamy
temat na tyle, że (…) pomożemy im tam, gdzie rzeczywiście są już (…) w takim bardzo
kryzysowym [położeniu – przyp. OIS] to rzeczywiście podamy im rękę. (respondent 4).
W opinii dyrektorów i kierowników OPS pomoc dalszej rodziny i środowiska lokalnego
ma zdecydowanie niższą skuteczność niż praca socjalna, która dla większości ośrodków
pomocy społecznej jest sposobem na realną pomoc rodzinie.
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Inaczej na pomoc środowiska lokalnego dla rodzin wielodzietnych patrzy jeden
z ekspertów, który zaznacza, że (…) to nie jest brak zainteresowania społeczności lokalnej
[rodzinami wielodzietnymi – przyp. OIS], bo teraz coraz więcej się robi, żeby takim ludziom
pomagać. Ja nawet zauważyłam coś takiego, że…te dzieci mają nawet za dużo czasami.
(respondent 2).
Wykres 44. Opinia na temat skuteczności pomocy w znalezieniu zatrudnienia, pomocy
w organizacji i finansowaniu opieki nad dziećmi oraz organizacji i finansowania
wakacji dla dzieci (% wskazań)
40
36,9

35
32,3

procent

30
25

24,6

27,0

26,2

20
15

17,5

20,6

15,4

13,8

12,3

12,3

4

5

12,7

10
5

22,2
20,0

6,2

0
1

2

3

pomoc w znalezieniu pracy

finansowanie i organizacja opieki

organizacja i finansowanie wakacji dla dzieci

1 – brak skuteczności, 5 – największa skuteczność
Źródło: opracowanie własne OIS

Dyrektorzy i kierownicy OPS nisko ocenili skuteczność pomocy w formie znalezienia
pracy rodzinom. Tylko 24,6% z nich wierzy, że jest to skuteczne narzędzie w długotrwałym
ich usamodzielnieniu. Być może wynika to z negatywnych doświadczeń pracowników służb
społecznych w tym zakresie (porzucenie pracy przez rodzica, powrót do systemu pomocy
społecznej), braku przez rodziny odpowiednich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Jak wskazuje jeden z ekspertów, dużą trudnością
rodzica, któremu znaleziono pracę są (…) trudności z podjęciem, ale nie tylko podjęciem,
ale również z utrzymaniem tej pracy

zarobkowej…Bo chodzi

o to utrzymanie,

długoterminowe utrzymanie pracy zarobkowej. I tu jest problem. (respondent 4). Ponadto
– w przypadku rodzin z większą niż 3 liczbą dzieci, spada motywacja do poszukiwania pracy
i jej utrzymania. Łączna kwota świadczeń pieniężnych przyznawanych na każde dziecko
(w tym także świadczeń rodzinnych i stypendiów) jest znacząca – niejednokrotnie
przewyższa wielkość dochodów, które rodzice mogliby uzyskać z pracy zarobkowej.
Potwierdzeniem tego wniosku jest stwierdzenie zawarte w rozdziale 2.1 (Ubóstwo
i bezrobocie), wskazujące na fakt, iż wraz ze wzrostem liczby dzieci maleje odsetek rodzin,
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w których pracuje jedno lub oboje rodziców (prawie połowa utrzymuje się z niezarobkowych
źródeł utrzymania). Jak wynika z danych zbioru centralnego SI POMOST odsetek rodzin bez
osób pracujących jest niższy w rodzinach z 3-4 dzieci (45,5%) niż w rodzinach z 5-6 dzieci
(49,2%).
Organizacja i pomoc w finansowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci jest uznana
przez dyrektorów i kierowników OPS jako skuteczna forma pomocy, a współpraca w tym
zakresie z instytucjami pozarządowymi jest oceniana dobrze. Według eksperta (…) my
współpracujemy tutaj z mopsem. (…) Ta współpraca idzie dobrze. Teraz na przykład też, już
jako fundacja, będziemy organizować dla dzieci obóz wspinaczkowy (…) z programem
profilaktyki ,,wspinam się po zdrowie”. (respondent 2).
Inaczej jest w przypadku pomocy w finansowaniu i organizacji opieki nad dziećmi.
Dyrektorzy i kierownicy OPS uznali tę formę pomocy za mniej skuteczną niż organizowanie
wypoczynku letniego dla dzieci. Nawet rodziny wielodzietne są dalekie od oczekiwania
takiego wsparcia (jedynie 7,5% z nich tego chce). Oznacza to, że pomoc w opiece nad
dziećmi jest jedynie pożądana w przypadku podjęcia pracy przez kobietę, gdy np. (…) matka
(…), która pójdzie do pracy, a ojciec jest w domu (…). Z różnych przyczyn nie podejmuje
pracy. (respondent 1). Jak wynika jednak z wcześniej przytoczonych danych takie przypadki
są niezwykle rzadkie,
Wykres 45. Opinia na temat skuteczności poradnictwa specjalistycznego, współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz programów aktywizacyjnych (% wskazań)
40
35,4

procent

35
30

29,2

31,3

25

24,7

24,6

20

21,5

21,8
20,3

12,5

18,5

14,1
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12,3
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5

6,2

0
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2

poradnictw o specjalistyczne

3
w spółpraca z ngo

4

5

programy aktyw izacyjne

1 – brak skuteczności, 5 – największa skuteczność
Źródło: opracowanie własne OIS

Stosunkowo nisko oceniana jest skuteczność współpracy z organizacjami trzeciego
sektora na rzecz poprawy sytuacji życiowej rodzin wielodzietnych może być spowodowana
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małą liczbą i aktywnością organizacji pozarządowych w lokalnym środowisku, w tym
szczególnie wiejskim.
Brak odpowiedniej współpracy instytucji publicznych z organizacjami pozarządowych
może także wynikać z innego charakteru udzielanego wsparcia. Jak mówi jeden z ekspertów
(…) [Organizacje pozarządowe - przyp. OIS] nie udzielają pomocy finansowej, bo same mają
problemy finansowe. Natomiast… to jest pomoc…(…) przez prowadzenie świetlic
socjoterapeutycznych. I na przykład nasze stowarzyszenie prowadzi dwie świetlice i te dzieci
(…) jest też ich sporo. (respondent 1).
Programy aktywizacyjne realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, w tym z PO
KL, zostały ocenione przez kierownictwo tych instytucji niejednoznacznie. Mimo wielu
krytycznych uwag (np. trudność w rozliczeniu projektu, nadmierne „zbiurokratyzowanie”
projektu), część OPS widzi w nich skuteczny środek wsparcia. Jak podaje jeden z ekspertów
(…) U nas jest możliwość na przykład skorzystania ze środków unijnych, czyli skończenia
jakiegoś kursu zawodowego (…) I… wiem, że do tej pory było tak, że oferowano wtedy
opiekę nad dziećmi, kiedy na przykład rodzic mógł skorzystać z tego kursu i korzystał z tego
kursu. Także (…) współpraca właśnie… pracownika socjalnego z rodziną i doradcy
zawodowego…i pokierowanie rodziny, myślę, że dużo by…dało i pomogło rodzinie,
przynajmniej w tym poszukiwaniu pracy. (respondent 1).
Dyrektorzy i kierownicy OPS ocenili prowadzone na swoim terenie poradnictwo
specjalistyczne w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych jako zadowalające, choć
prawie 33% widzi w tym względzie spore mankamenty (oceny 1 i 2).
Tabela 30. Skuteczność wybranych form pomocy
Skuteczność form
pomocy

N

Zasiłki
pieniężne

Ważne
Braki
danych

Średnia
Mediana
Dominanta

Pomoc
rzeczowa

Pomoc w
znalezieniu
pracy

Praca
socjalna

65

66

66

65

65

2

1

1

2

2

3,35
3
3

4,12
4
5

3,77
4
4

Wakacje
Poradnictwo Współpraca
dla dzieci specjalistyczne
z NGO
N

Ważne
Braki
danych

Średnia
Mediana
Dominanta

Opieka nad
dziećmi

2,92
2,68
3
2
3
2
Pomoc
Programy
dalszej
aktywizacyjne
rodziny
65
65

63

64

65

4

3

2

2

2

3,21
3
3

3,05
3
3

2,58
2
2

2,49
2
2

2,92
3
3

Źródło: opracowanie własne OIS
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Spośród wszystkich wybranych form pomocy najbardziej skuteczna w opinii
dyrektorów i kierowników OPS oraz ekspertów jest pomoc rzeczowa, a najmniej pomoc
rodziny i środowiska lokalnego.

5.7.3 Inne działania wspierające
Do standardu działań wielu ośrodków pomocy społecznej woj. opolskiego należą tzw.
niekonwencjonalne formy wsparcia, wykraczające poza ramy ustawy o pomocy społecznej.
Wśród nich najważniejszą grupę stanowią przedsięwzięcia realizowane przy dużym udziale
sponsorów oraz samorządu gminnego, skierowane do dzieci i młodzieży oraz najuboższych
rodzin wychowujących dzieci.
Jak

wynika

z

opracowywanej

rokrocznie

informacji

Opolskiego

Urzędu

Wojewódzkiego w Opolu 55 , organizowane są:
 imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią społeczną (ok. 8 tys.
osób);
 wyjazdy na półkolonie i zimowiska oraz kolonie letnie (ok. 5 tys. osób);
 poradnictwo i konsultacje w sprawach socjalno-ekonomicznych, opiekuńczowychowawczych i prawnych (ok. 5 tys. osób);
 pomoc w załatwianiu bieżących spraw, w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Na

terenie

woj.

opolskiego

funkcjonuje

ok.

100

świetlic

środowiskowych

i socjoterapeutycznych, działających głównie przy ośrodkach pomocy społecznej, a także
parafiach, szkołach, urzędach miast i gmin. Świetlice socjoterapeutyczne przeznaczone są
dla ok. 2000 dzieci i młodzieży, które pochodzą z rodzin znajdujących się w najtrudniejszych
warunkach materialnych. Zadaniem świetlic jest nie tylko opieka i pomoc w nauce, ale także
pomoc psychologiczna, pedagogiczna oraz terapia.
W Opolu i Kędzierzynie–Koźlu działają ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie, a w każdej gminie funkcjonują zespoły interdyscyplinarne, których zadaniem jest
wsparcie rodzin znajdujących się w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza
rodzin w kryzysie, rodzin, w których zdiagnozowano sytuacje przemocy rodzinnej. W skład
zespołów wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji gminnych, zajmujących się tą
problematyka (pedagodzy szkolni, psychologowie, pracownicy socjalni, przedstawiciele
policji, prokuratury, sądu, organizacji pozarządowych). Zespoły mają:
55

Informacja o niekonwencjonalnych formach realizacji zadań pomocy społecznej w woj. opolskim w 2009 r., Opolski Urząd
Wojewódzki w Opolu
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 diagnozować problemy przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałać tym
zjawiskom,
 inicjować działania skierowane do sprawców przemocy,
 upowszechniać wiedzę na temat tego zjawiska oraz form i możliwości
udzielenia pomocy.
Ponadto – w miastach – stolicach powiatów woj. opolskiego działają ośrodki lub
punkty

interwencji

kryzysowej,

których

zadania

polegają

również

na

działaniach

interwencyjnych, wspierających rodziny w kryzysie lub dotknięte przemocą domową.
Istotną rolę w działaniach na rzecz dzieci i najuboższych rodzi pełnią organizacje
pozarządowe, stale współpracujące z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.
Wśród licznej grupy podmiotów należy wyróżnić:


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (wraz z oddziałami w większych miastach
województwa),



Fundacja Pomocy Dzieciom SEED w Brzegu,



Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach,



Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Głubczycach,



Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc” w Kędzierzynie-Koźlu,



Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” w Byczynie,



Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, osób ze Specjalnymi
Potrzebami w Kluczborku,



Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Wołczynie,



Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Okaż Serce Innym” w Gogolinie,



Stowarzyszenie „Otwarte Serce” w Zdzieszowicach,



Stowarzyszenie „Edukacja dla Przyszłości” oraz „Namysłowska Dobra Szkoła”
w Namysłowie,



Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem
w Przyszłość” w Namysłowie,



Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie,



Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Zagrożonych Patologią
Społeczną i Biednych „AMICUS” w Paczkowie,



Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym w Dobrodzieniu,



Stowarzyszenie Inicjatyw Wobec Zagrożeń „NEPSIS” w Praszce,



Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja” w Niemodlinie,



Stowarzyszenie Kobiet „Pomocna Dłoń” oraz Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy
Rodzinie „Alternatywa” S.A.P.R.A w Prudniku,



Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Kolonowskiem,
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Regionalne Centrum Wolontariatu przy Opolskim Forum Organizacji Socjalnych
Centrum Wolontariatu przy OPS w Zawadzkiem,



Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca” w Opolu,



Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu,



Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich rodzinom ELPIS w Opolu,



Stowarzyszenie na rzecz Środowiska Lokalnego „Chciej chcieć” w Opolu,



Stowarzyszenie „Immaculata” w Opolu,



Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Opolu i wiele innych.

Szczególny

rodzaj

zadań

realizuje

Samorząd

Województwa

Opolskiego.

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu prowadzone są działania polegające
na:
 szkoleniu

i

podnoszeniu

kwalifikacji

zawodowych

pracowników

pomocy

społecznej regionu, w tym w zakresie problemów wielodzietności;
 realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków EFS
i innych źródeł (Razem, ale osobno… - program kompleksowej pomocy
profilaktyczno-terapeutycznej

dla

rodzin

doświadczających

problemów

spowodowanych migracją zarobkową; Jest alternatywa – program dotyczący
zapobiegania

niedostosowaniu

społecznemu

oraz

przestępczości

dzieci

i młodzieży; Opolskie przeciw przemocy),
 organizowaniu konferencji i spotkań tematycznych poświęconych problemom
rodziny.
Deprywacja potrzeb, których zaspokojenie warunkowane jest poziomem zasobności
materialnej, przekłada się na brak uczestnictwa rodzin w różnego typu przedsięwzięciach.
Powoduje to, między innymi sytuację, w której dzieci z rodzin wielodzietnych w dużej mierze
nie mają możliwości uczestnictwa w wielu formach spędzania wolnego czasu dostępnych dla
ich rówieśników z mniej licznych (i przede wszystkim bardziej majętnych) rodzin. W związku
z tym, jak podkreśla jeden z ekspertów dzieciom trzeba (…) pokazywać inne wzorce, inny
świat, że może być inaczej niż mają w domu, to one nagle zaczynają się tym interesować.
Zaczynają otwierać trochę szerzej oczy. (…) chodzi o to, żeby pokazać im jak najwięcej, jak
najwięcej innych możliwości. Nawet jeżeli to są rzeczy typu gra na bębnach, która…innym
może się wydawać w ogóle zbędna. Chodzi po prostu o…samo pokazanie innego świata,
innej rzeczywistości. (respondent 2).
Ważną rolę w tym względzie ma do spełnienia szkoła. Według eksperta (…) Szkoła
dysponuje dużym wachlarzem zajęć pozalekcyjnych. Są bezpłatne(…) dostęp jest dla
każdego, a w szczególności dla dzieci nie mogących korzystać z odpłatnych zajęć typu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

94
angielski czy (…) zajęcia sportowe. (…) Dziecko może za darmo uczestniczyć w lekcjach
języka angielskiego, dodatkowo, w godzinach po lekcyjnych, popołudniowych. (…)
(respondent 3).
Z działań pomocnych w wychowywaniu dzieci na pierwsze miejsce rodziny
wielodzietne wysuwają nieodpłatne lub ulgowe zajęcia sportowe (53,4%). W dalszej
kolejności są to ulgowe bilety do teatru lub kina (prawie 45%), a następnie uczestnictwo
w zajęciach praktycznych, umożliwiających radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi
i stresem (31,3%). Stworzenie możliwości do działań samopomocowych w postaci np.
wzajemnej opiece nad dziećmi, spotkało się z minimalnym zainteresowaniem (tylko 7,2%).
Tabel 31. Działania pomocne w wychowywaniu dzieci wg rodzin wielodzietnych *

Lp.

1.
2.

3.

4.

5.

Działania pomocne w
wychowywaniu dzieci
Nieodpłatne lub ulgowe zajęcia
sportowe
Rodzinne, ulgowe bilety do
teatru lub kina
Warsztaty umiejętności
wychowawczych,
komunikowania się z dziećmi,
radzenia sobie ze stresem
Utworzenie grupy wsparcia dla
rodziców wielodzietnych lub
klubu rodzin wielodzietnych
Stworzenie możliwości do
działań samopomocowych, np.
wzajemna pomoc w opiece
nad dziećmi

Miejsce zamieszkania
Miasto (N=156)
Wieś (N=176)
liczba
liczba
%
%
wskazań
wskazań

Razem N=335 *
liczba
wskazań

%

80

51,3

99

55,3

179

53,4

61

39,1

89

49,7

150

44,8

52

33,3

53

29,6

105

31,3

40

25,6

48

26,8

88

26,3

17

10,9

7

3,9

24

7,2

*można było wskazać 2 odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne OIS

Zniżki dla rodzin wielodzietnych na zakup biletów wstępu do instytucji kulturalnych
i rozrywkowych są postulatem popieranym także przez ekspertów. Jak zaznacza jeden
z nich (…) Głównym celem jest to, aby rodziny wielodzietne miały większy dostęp do
instytucji (…) kulturalnych. Miejskich oczywiście (…) zoo, czy na przykład basen, czy teraz
tak jak latem jest Plac Róż, gdzie dzieci bardzo chętnie by poszły, a (…) rodzin nie stać na to
(…) Czy Teatr Lalki i Aktora. To wszystko ma być pięćdziesiąt procent tańsze 56 dla Tych
rodzin. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. (…) Faktycznie może tym dzieciom
pokaże, że można inaczej spędzać czas.(respondent 1).
Brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych utrudnia proces rozwoju
dzieci, szczególnie w przypadku problemów finansowych rodziny. Tym bardziej, że szkoła
56

Radni Miasta Opola mieli podjąć uchwałę przyznającą ulgi i zniżki na wstęp do różnego typu miejskich instytucji. Uchwala
dotychczas nie została podjęta.
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przestaje organizować wyjścia bezpłatne do takich instytucji. Jak zaznacza jeden
z ekspertów (…) faktycznie ze szkoły ktoś tam pójdzie do kina z dzieci i to rzadkością też
jest, bo trzeba zrzucić się na to kino po ileś pieniążków, a rodziny na to nie mają.
(respondent 1).
Istotnym jest, by działania mające na celu zapewnienie dzieciom atrakcji kulturalnych
i sportowych były zaplanowane i skoordynowane przez różne instytucje. A także, by środki
na to przeznaczone były dobrze wydatkowane. Jak proponuje jeden z ekspertów (…) Przede
wszystkim (…) mogłoby być coś takiego, jak na przykład stołówka miejska. I to nie (…)
stołówka dla najuboższych, tylko każdy z miasta mógłby sobie tam wykupić … (…) blankiecik
na obiady. (…) Pomoc finansowa na żywność w naszym mieście nie spełnia, w dużej mierze
(…) celu (…) Uważam, że zamiast dawać ludziom pieniądze moglibyśmy dać im jeść.
Dlatego, że przychodzi (…) sezon letni, są zasiłki na żywność (…).mogli by pójść do (…)
naszej stołówki (respondent 1).
Wsparcie w takiej formie utrudniają szczupłe środki finansowe, które - według
eksperta - ograniczają możliwość realizowania dodatkowych zajęć dla dzieci. Jak wskazuje
(…) Wszystko się rozbija o pieniądze.(…) nie mamy dużych środków, na przykład na
prowadzenie świetlic. Nie są to wcale duże pieniądze. I chcąc zaoferować coś dzieciom….po
pierwsze my się naprawdę głowimy jak to zrobić. Po drugie (…) teraz… dostaliśmy pieniążki
na przykład, na tylko, (…) dziesięć (…) biletów do kina. Gdzie (…) w świetlicy mamy
piętnaścioro. (respondent 1).
Istotnym jest zatem nie tylko zwiększenie środków finansowych, które przeznaczane
są na działalność np. świetlic socjoterapeutycznych, ale także poprawa efektywności
prowadzonych działań i większa ich koordynacja.
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5.8 Zmiany w systemie pomocy społecznej - ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
Od 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

57

. Jednym z powodów wprowadzenia

nowych przepisów prawa w zakresie oragnizacji opieki nad dzieckiem i rodziną były coraz
częściej obserowowane zdarzenia plegające na odłączaniu dzieci od rodzin bilogicznych
i przekazywaniu ich do pieczy zastępczej (rodzin zastępczych, placówek opiekuńczowychowawczych). Prowadzone w tym zakresie badania oraz dane statystyczne wskazują, że
w systemie pomocy społecznej zauważono:
 nadmierną łatwość umieszczania dziecka poza rodziną, także w oparciu o przyczyny,
które winny być przesłanką do podjęcia pracy socjalnej i wsparcia środowiska (np.
z

powodu

ubóstwa,

zaniedbania

higienicznego,

nierealizowania

obowiązku

szkolnego), a nie separowania dziecka od rodziny;
 brak rozwiązań systemowych i kompleksowych w zakresie prowadzonych działań
profilaktycznych, których celem jest uchronienie rodziny przed rozpadem;
 zupełny brak instrumentów motywujących gminy do działań na rzecz pozostawienia
dziecka w lokalnym środowisku rodzinnym (aktualne rozwiązania prowokują do
łatwiejszego kwalifikowania dzieci do form opieki zastępczej lub instytucjonalnej,
realizowanej przez powiaty, dla których zadania te stanowią poważne obciążenie
finansowe i organizacyjne) 58.
Zadaniem nowej ustawy jest stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną, tak, aby dziecko jak najdłużej mogło pozostać w rodzinie biologicznej,
a przekazanie go do pieczy zastępczej było ostatecznością.
Zatem konieczne jest:


wzmocnienie działań profilaktycznych, zwłaszcza w stosunku do młodych
rodzin;



opracowanie w każdej gminie lokalnego programu opieki nad dzieckiem
i rodziną;



rozwój środowiskowych form opieki pozarodzinnej dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym.

Ustawa zakłada wprowadzenie nowych instytucji (stanowisk pracy) działających
w każdej gminie. Mają być to: asystenci rodzin, rodziny pomocowe (wspierajace rodziny
zastępcze) oraz koordynatorzy pieczy zastępczej.

57

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)
Założenia
projektu
ustawy
o
wspieraniu
rodziny
i
systemie
pieczy
zastępczej
nad
dzieckiem
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/zalozenia-projektu-ustawy-owspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-nad-dzieckiem/ (23.09.2011 r., godz. 1020)
58
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Asystent

rodziny

ma

pomagać

rodzinie

w

rozwiązywaniu

problemów

wychowawczych, wspierać w prowadzeniu gospodarstwa domowego, załatwianiu spraw
życiowych. Działania asystentów mają być skierowane głównie do rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej - rodzin objętych środowiskową
pomocą społeczną, w tym szczególnie: wielodzietnych, niepełnych, obarczonych licznymi
dysfuncjami (niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą, zwłaszcza dotyczącą dzieci), rodzin
z problemem alkoholowym, czy rodzin w kryzysie).
Zgodnie z założeniami ustawy, w każdej gminie do 2014 r. ma być zatrudniony
przynajmniej

jeden

asystent

rodziny

–

osoba

posiadająca

określone

kwalifikacje

i doświadczenie zawodowe. Ma to być pracownik bezpośrednio podporządkowany wójtowi /
burmistrzowi, nie może nim być pracownik socjalny. Asystent rodziny ma mieć elastyczny
czas pracy dostoswany do potrzeb konkretnej rodziny. Pod jego opieką nie może być więcej
niż 20 rodzin.
Mimo że ustawa została podpisana przez Prezydenta RP, nadal trwają dyskusje nad
jej zapisami, budzącymi sporo wątpliwości, tj. przede wszytkim:
 tworzenie nowych stanowisk pracy w gminie może powodować dublowanie już
istniejących. Wielu ekspertów podkreśla, że wystarczy zwięszyć zatrudnienie
pracowników socjalnych, tym bardziej, że więszość gmin w Polsce, a także woj.
opolskim nie spełnia ustawowego zalecenia dotyczącego wymaganej liczby
pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców 59;
 konieczność utworzenia nowych stanowisk wiąże się z dużo większymi
zobowiązaniami

finansowymi,

na

które

gminy

nie

mają

odpowiedniego

zabezpieczenia. Jak wynika z opinii przedstawicieli samorządu realizacja ustawy
wymagać będzie dużych nakładów finansowych, których brakuje w budżecie
państwa oraz budżetach gmin

60

. Zgodnie z założeniami ustawy gminy mogą

otrzymać środki na zatrudnienie asystenta rodziny, jednak wyłącznie w trybie
konkursowym. Przeważająca większość samorządów dotacji nie otrzyma, a przy
braku wystarczajacych środków na zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników
socjalnych, trudno będzie zabezpieczyć odrębną kwotę na nowy etat asystenta
rodziny.
Teoretyczne przesłanki wprowadzenia w życie nowej ustawy oceniane są raczej
pozytywnie, ponieważ zasada traktowania pieczy zastępczej jako ostateczności jest słuszna
- pozwala na zachowanie trwałości rodziny biologicznej, ogranicza zbyt częste ostatnio
działania polegające na przekazywaniu dziecka do pieczy zastepczej w sytuacjach, kiedy
59

Zgodnie z art. 110 ust. 11 Ustawy o pomocy społecznej gmina zatrudnia pracowników socjalnych w proporcji nie mniej niż
2000 mieszkańców na 1 pracownika socjalnego i nie mniej niż 3 pracowników. Taki wymóg spełnia w woj. opolskim jedynie 18
gmin (25%).
60
Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Ustawa o pieczy zastępczej budzi niepokój,
http://www.portalsamorzadowy.pl/20269.html

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

98
możliwe jest zastosowanie innych form interwencji (zwiększenie poradnictwa, pracy
socjalnej, skierowanie dzieci do świetlicy socjotrapeutycznej, organizacja warsztatów
terapeutycznych dla rodziców itp.). Jednak działania takie wymagają zwiększenia czasu
przeznaczanego obecnie dla każdej rodziny problemowej. Bardziej zasadne jest więc
zwiększenie liczby aktualnie zatrudnionych pracowników socjalnych i kontynuowanie działań
edukacyjnych - poszerzanie zakresu ich umiejętności, wiedzy i doświadczenia.
W celu uzyskania opinii zawodowych służb społecznych w sprawie nowych
uregulowań dotyczących systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, poproszono dyrektorów
i kierowników ośrodków pomocy społecznej woj. opolskiego o udzielenie odpowiedzi na
pytania o ocenę nowej ustawy i ewentualną skuteczność w zakresie pomocy rodzinom
problemowym, a także o zmiany, które winny być wprowadzone, by tę skuteczność
zwiększyć.
Tabela 32. Ocena skuteczności działań wspierających rodziny problemowe –
zatrudnienie asystenta rodziny wg dyrektorów/kierowników OPS

Lp.

Wpływ zatrudnienia asystenta
rodziny na skuteczność działań
wspierających rodziny problemowe

Liczba wskazań N=67
Typ gminy
miejska

%

wiejska

%

Razem

%

1.

Zdecydowanie poprawi skuteczność
tych działań

15

44,1

9

27,3

24

35,8

2.

Nie wpłynie w istotny sposób na
skuteczność tych działań

17

50,0

23

69,7

40

59,7

3.

Ograniczy skuteczność tych działań

2

5,9

1

3,0

3

4,5

34

100,0

33

100,0

67

100,0

Razem
Źródło: opracowanie własne OIS

Większość badanych (prawie 60%) stwierdziała, że zatrudnienie aysystenta rodziny
nie wpłynie w istotyny sposób na poprawę skuteczności wsparcia rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawcze, przy czym takiego zdania byli częściej kierownicy
ośrodków gminnych (prawie 70%), niż ośrodków miejskich (50%).
O zdecydowanej poprawie sytaucji w tym zakresie przekonanych było prawie 36%
badanych. Tym razem proporcja była odwrotna – znacznie częściej pozytywną opinię na
temat zmian wyrażali kierownicy w ośrodkach miejskich niż w gminach wiejskich. Tylko
niecałe 5% respondentów wskazało, że zatrudnienie asystenta rodziny ograniczy
skuteczność udzielanej pomocy.
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Tabela 33. Zalety zatrudnienia asystenta rodziny
Zalety zatrudnienia asystenta rodziny dla
poprawy skuteczności działań na rzecz rodzin
problemowych

Lp.

zwiększenie częstości kontaktów z rodziną

1.

Liczba respondentów N=24*
typ gminy
miejska
wiejska
(N=15)
(N=9)
10
5

2.

kompleksowy charakter pomocy rodzinie
7
usprawnienie działań polegających na diagnozie
3.
8
sytuacji rodziny i ustaleniu planu pomocy
zwiększenie szansy na utrzymanie dziecka/dzieci w
4.
10
rodzinie biologicznej
koordynacja działań wszystkich instytucji gminy w
5.
6
celu rozwiązywania problemu rodziny
zwiększenie zakresu stosowania działań
6.
4
profilaktycznych
usytuowanie stanowiska asystenta rodziny poza
7.
2
OPS
stworzenie nowych miejsc pracy dla asystentów
8.
0
rodziny
*liczba respondentów, którzy pozytywnie ocenili zatrudnienie asystenta rodziny

Razem

%

15

62,5

6

13

54,2

4

12

50,0

2

12

50,0

5

11

45,8

0

4

16,7

1

3

12,5

2

2

8,3

Źródło: opracowanie własne OIS

Wśród zalet wprowadzonych zmian badani wskazywali najczęściej: zwiększenie
częstości kontaktów z rodziną (62%), kompleksowy charakter pomocy rodzinie (54,2%),
większą koordynację prowadzonych działań (45,8%), a także zwiększenie szansy na
utrzymanie dziecka w rodzinie biologiczne (50% ). Badani rzadko podkreślali - zwiększenie
zakresu stosowania profilaktyki (niecałe 17%), natomiast najmniej osób widziało zalety
w takich zmianach jak: zatrudnieniu asystenta poza strukturą OPS (12%) oraz stworzenie
nowych miejsc pracy w gminie (8%).
Tabela 34. Wady zatrudnienia asystenta rodziny
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liczba wskazań N=43*
typ gminy

Wady zatrudnienia asystenta rodziny
dublowanie działań
mnożenie stanowisk pracy o podobnym
charakterze w ramach urzędu gminy
założenie, że asystentem rodziny nie może być
pracownik socjalny
bezpośrednie podporządkowanie asystenta
rodziny wójtowi/ burmistrzowi/prezydentowi
zbyt duża koncentracja w jednym stanowisku
pracy działań profilaktycznych i interwencyjnych
inne

Razem

%

miejska (N=19)

wiejska (N=24)

13

19

32

74,4

13

14

27

62,8

11

13

24

55,8

8

6

14

32,6

4

7

11

25,6

1

2

3

7,0

*liczba respondentów, którzy uznali, że zatrudnienie asystenta nie poprawi skuteczności pomocy
Źródło: opracowanie własne OIS

Wśród wad wprowadzonej zmiany badani najczęściej wymieniali: dublowanie działań
(prawie ¾ respondentów), mnożenie stanowisk pracy o tym samym charakterze (prawie
63%), zastrzeżenie, że asystentem rodziny nie może być pracownik socjalny (prawie 60%
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ankietowanych).

Znacznie

rzadziej

badani

podkreślali

mankament

polegający

na

bezpośrednim podporządkowaniu asystenta rodziny wójtowi/burmistrzowi czy prezydentowi
miasta (asystentem rodziny nie może być pracownik ośrodka pomocy społecznej - niecałe
33% badanych).
W opinii kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej woj. opolskiego,
najlepszym sposobem na poprawę skuteczności udzielanej pomocy jest zwiększenie liczby
pracowników socjalnych, co spowoduje zmniejszenie rejonów opiekuńczych i możliwość
stosowania na większą skalę pracy socjalnej, poradnictwa, działań profilaktycznych, tj.
zadań, które nowa ustawa chce przypisać asystentowi rodziny. Prawie 60% ankietowanych
widzi poprawę sytuacji w odpowiedniej do potrzeb liczbie pracowników socjalnych.
Znacznie mniejsza grupa badanych (37%) chciałaby zatrudnienia asystentów rodziny,
pod warunkiem, że będą to pracownicy OPS. Wynika to z przewidywanych przez
respondentów trudności organizacyjnych, w tym w zakresie posiadanych kompetencji
(zadania asystentów rodziny w zakresie współpracy z OPS nie są w ustawie precyzyjnie
określone, co może powodować szereg nieporozumień i konfliktów).
Wśród korzystnych zmian ankietowani wymienili także: zwięszenie liczby placówek
wsparcia dziennego (świetlic socjoterapeutycznych, klubów, ognisk wychowawczych) oraz
wzrost zakresu stosowania środowiskowej pracy socjalnej (praca z dalszą rodziną,
sąsiadami, innymi instytucjami), a także zwiększenie liczby szkoleń nt. pracy socjalnej
z rodziną problemową oraz zlecanie tych zadań organizacjom pozarządowym (prawie 21%
wskazań).
Tabela 35. Zmiany usprawniające system wsparcia rodzin problemowych w opinii
dyrektorów/kierowników OPS
Liczba wskazań N=43
Lp.

Zmiany jakie powinny być wprowadzone, aby poprawić
system wsparcia rodzin problemowych

zwiększenie liczby pracowników socjalnych i tym samym
zmniejszenie rejonów opiekuńczych
2. zatrudnienie asystentów rodziny, ale w ramach OPS
wzmocnienie działań gminy w zakresie tworzenia placówek
3.
wsparcia dziennego (świetlic, klubów, ognisk wychowawczych)
zwiększenie zakresu stosowania metod środowiskowej pracy
4.
socjalnej
zwiększenie liczby szkoleń prowadzonych w zakresie metod
5.
wsparcia rodzin problemowych
zlecenie realizacji zadań polegających na wsparciu rodzin
6.
problemowych organizacji pozarządowej
poszerzenie zakresu współpracy z NGO działającymi na rzecz
7.
rodzin problemowych
usprawnienie pracy w gminie zespołów interdyscyplinarnych,
8.
ściśle współpracujących z OPS
poszerzenie zakresu wsparcia społecznego (np. rodziny
9.
wspierające)
10. inne
Źródło: opracowanie własne OIS
1.

Typ gminy
miejska
(N=19)

wiejska
(N=24)

Razem

%

11

14

25

58,1

12

4

16

37,2

7

8

15

34,9

7

5

12

27,9

6

3

9

20,9

3

6

9

20,9

2

5

7

16,3

4

2

6

14,0

0

3

3

7,0

1

1

2

4,7
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6. Wnioski
Spośród rożnych typów gospodarstw domowych w Polsce rodziny wielodzietne
znajdują się w najtrudniejszym położeniu pod względem warunków materialnych oraz
warunków, które wpływają na jakość wypełnianych przez nie funkcji opiekuńczowychowawczej i edukacyjnej.
W wyjątkowo złej sytuacji życiowej znajdują się rodzin wielodzietne, które z różnych
powodów korzystają z pomocy społecznej. Wprawdzie w woj. opolskim w ostatnich latach ich
liczba spadła (w latach 2009-2010 o 12%), jednak wynika to bardziej z efektu „zamrożenia”
kryterium dochodowego (niezmienionego od 2006 r.) niż z poprawy sytuacji życiowej
wielodzietnych gospodarstw domowych. Obecnie udział rodzin wielodzietnych w ogólnej
liczbie klientów pomocy społecznej w województwie jest niewielki (11%), mimo to wymagają
one szczególnej uwagi oraz poszerzenia zakresu działań wspomagających, nie tylko
systemu pomocy społecznej.
Istotnym jest, by polityka rodzinna państwa i samorządów, mająca odzwierciedlenie
w licznych dokumentach i strategiach, była rzeczywiście realizowana, a działania instytucji
usystematyzowane i skoordynowane, zwłaszcza w samorządzie gminnym.
Celem badania przeprowadzonego wśród klientów pomocy społecznej oraz
ekspertów i osób zawodowo zajmujących się wsparciem rodzin i dzieci, było zdiagnozowanie
sytuacji życiowej rodzin wielodzietnych objętych pomocą społeczną w Polsce i woj. opolskim.
Badanie miało zweryfikować przyjęte założenia i dać odpowiedź na postawione pytania,
a także wskazać obszary wcześniej nie rozpoznane.
Przeprowadzone badanie pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków:
1)

rodziny wielodzietne w Polsce to wg badań EUROSTATU najuboższa grupa
gospodarstw domowych - odsetek rodzin z czwórką dzieci żyjących poniżej
ustawowej granicy ubóstwa jest czterokrotnie wyższy niż przeciętna wartość dla
wszystkich gospodarstw domowych w kraju;

2) w 2010 r. ubóstwem skrajnym (egzystencjalnym) zagrożonych było 24% rodzin
wielodzietnych (o 3 punkty procentowe więcej niż w 2009 r.);
3) brak zatrudnienia lub bardzo niskie dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej to
dwa najważniejsze czynniki wpływające na trudną sytuację życiową badanych
rodzin. Prawie 80% rodzin wielodzietnych objętych pomocą społeczną w woj.
opolskim uzyskuje dochody z niezarobkowych źródeł utrzymania. Wprawdzie ok.
40% rodzin utrzymuje się z pracy, jednak uzyskiwane wynagrodzenie jest tak
niskie, że nie pozwala na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb rodziny;
4) średni dochód na jedną osobę w rodzinach wielodzietnych, korzystających
z pomocy społeczne, wyniósł w 2010 r. w woj. opolskim 406 zł i był nieznacznie
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niższy od średniej wartości dla kraju (412 zł). Wyższe dochody odnotowano
jedynie w woj. śląskim, wielkopolskim i podkarpackim. Natomiast w woj. opolskim
najwyższe dochody miały rodziny w Mieście Opolu, powiatach strzeleckim
i oleskim, a najniższe w powiecie nyskim;
5) większość rodzin wielodzietnych oceniła własną sytuację materialną jako złą
i bardzo złą; taką opinię wyrazili również eksperci (kadra kierownicza OPS,
pedagodzy, psychologowie, kuratorzy i pracownicy socjalni);
6) prawie identyczne grupy respondentów (badanych rodzin wielodzietnych
i kierowników OPS) wskazały, że sytuacja rodzin wielodzietnych w ostatnich
3 latach pogorszyła się (tak uważa 58% badanych rodzin i 60% kierowników
OPS);
7) bardziej optymistycznie rodziny wielodzietne postrzegają swoją przyszłość - na
poprawę sytuacji życiowej w ciągu najbliższych 3 lat liczy 30% z nich. Eksperci
zachowują większy sceptycyzm. Podkreślają, że rodziny te znajdują się w dużo
gorszym położeniu niż inni korzystający z pomocy społecznej, dlatego ich
sytuacja życiowa w najbliższych latach nie poprawi się. Powodem tego jest
spadek dochodów uzyskiwanych z pracy zarobkowej, a także spadek wysokości
świadczeń społecznych, zwłaszcza zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej;
8) rodziny wielodzietne najczęściej posiadane środki przeznaczają jedynie na zakup
niezbędnych i najtańszych produktów żywnościowych i utrzymanie mieszkania.
Prawie w ogóle nie wydają pieniędzy na uczestnictwo w imprezach kulturalnych,
rekreacyjnych czy sportowych. Mimo to obserwowane są sytuacje braku
gospodarności - w celu uniknięcia stygmatyzacji swoich dzieci i zapewnienia im
odpowiedniej pozycji w grupie rówieśniczej, posiadane przez rodziców skromne
środki pieniężne wydawane są na wyposażenie mieszkań w sprzęt elektroniczny
(komputer, DVD, komórka) lub markową odzież. Z wypowiedzi ekspertów wynika,
że dwa najważniejsze problemy rodzin wielodzietnych to: brak umiejętności
gospodarowania

pieniędzmi

oraz

nieumiejętność

oceny

rzeczywistych

i najważniejszych potrzeb członków rodziny;
9) sytuacja rodzin wielodzietnych w pomocy społecznej jest zróżnicowana i zależy
od dwóch niezależnych zmiennych – liczby dzieci w rodzinach oraz miejsca
zamieszkania. Badania potwierdziły, że:
 sytuacja rodzin mieszkających na wsi jest pod wieloma względami trudniejsza
niż rodzin miejskich (niższe średnie dochody, częściej występuje konieczność
oszczędzania i kupowania najtańszych produktów, trudniejsze warunki
mieszkaniowe,

mniejsze

możliwości

korzystania

z

miejsc

wypoczynku, udziału w imprezach kulturalnych),
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 warunki życia rodzin wielodzietnych ulegają pogorszeniu wraz z większą
liczbą dzieci, przy czym w najtrudniejszej sytuacji są rodziny z czwórką dzieci,
gdzie gwałtownie spada średni dochód na osobę w rodzinie (częściej
wspierani są przez instytucje pomocowe niż najbliższą rodzinę).
Rodziny z czwórką dzieci są grupą najmniej zadowoloną z otrzymywanej
pomocy i należy przypuszczać, że wynika to z łącznej wysokości
otrzymywanych

świadczeń

pieniężnych

(pomoc

pieniężna

z

pomocy

społecznej jest udzielana w jednakowej wysokości na każdą osobę w rodzinie,
co w rodzinach z 5. i więcej dzieci, jest kwotą bardziej odczuwalną niż
w rodzinach wielodzietnych z 4 dzieci);
10) rodziny wielodzietne korzystające z pomocy społecznej mają znacznie trudniejsze
warunki

mieszkaniowe

niż

inne

gospodarstwa

domowe

w

kraju.

Na

nieodpowiednie do potrzeb warunki bytowe (metraż, liczbę pomieszczeń, miejsce
do nauki dzieci) wskazało ok. 60% badanych rodzin wielodzietnych w woj.
opolskim. Niższy jest też poziom wyposażenia mieszkań w sprzęt i urządzenia
gospodarstwa domowego (w porównaniu do wszystkich gospodarstw domowych
w Polsce, rodziny wielodzietne korzystające z pomocy społecznej, trzykrotnie
rzadziej posiadają samochód oraz dwukrotnie rzadziej dysponują komputerem
z dostępem do Internetu i telewizją satelitarną);
11) zdaniem ekspertów na funkcjonowanie rodzin wielodzietnych w największym
stopniu mają wpływ: bezrobocie i ubóstwo, chociaż brak pracy nie zawsze wynika
z złej sytuacji na lokalnym rynku pracy lub niskich kwalifikacji zawodowych,
a często z niechęci do uzyskania zatrudnienia. Z badań wynika, że duża liczba
dzieci w rodzinach gwarantuje otrzymywanie świadczeń pieniężnych w łącznej
wysokości, pozwalającej na utrzymanie całej rodziny, a ewentualne dochody
z pracy często nie są „konkurencyjne” w stosunku do otrzymywanej pomocy.
Można stwierdzić, że świadczenia pieniężne udzielane rodzinom wychowującym
większą liczbę dzieci (5 i więcej) nie motywują do poszukiwania zatrudnienia,
znacznie przewyższając możliwe do uzyskania dochody z pracy. Tym bardziej, że
w rodzinach tych matki najczęściej w ogóle nie pracują i nigdy nie pracowały,
z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad licznym potomstwem;
12) dzieci w rodzinach wielodzietnych gorzej funkcjonują w szkole i środowisku
rówieśniczym. Brak pieniędzy na opłaty szkolne (komitet rodzicielski, udział
w imprezach kulturalnych, wycieczkach, zielonych szkołach itp.) powoduje, że
dzieci źle są postrzegane przez rówieśników, a nawet czasem (bardzo rzadko)
przez pracowników szkoły;
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13) jednym z najważniejszych problemów rodzin wielodzietnych jest ich niezaradność
życiowa. Może być ona przyczyną, a także skutkiem życia w kręgu ośrodka
pomocy społecznej. Niskie kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia
determinują sposób prowadzenia gospodarstwa domowego i pełnienia przez
rodziców funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Eksperci podkreślają, że duża
część rodzin wielodzietnych zaniedbuje dzieci, choć najczęściej deklarowanym
powodem bezrobocia matki jest konieczność sprawowania nad nimi opieki. Są też
wypowiedzi, wskazujące na „interwencyjny” sposób sprawowania opieki przez
starsze rodzeństwo, bez całkowitego udziału rodziców. Wskazuje to na
konieczność

zwiększenia

działań

pomocowych

w

zakresie

poradnictwa

pedagogicznego, psychologicznego, tworzenia dziennych placówek opiekuńczych
i pracy socjalnej,
14) niepełnosprawność i przewlekłe choroby występują w rodzinach wielodzietnych
w nieco większym natężeniu niż w pozostałych rodzinach korzystających
z pomocy społecznej (odsetek rodzin wielodzietnych, w których występują osoby
niepełnosprawne wynosi 25%, a wśród innych rodzin - klientów pomocy
społecznej 22%);
15) rodziny wielodzietne to w przeważającej większości długotrwali klienci pomocy
społecznej. W grupie tej rzadko dochodzi do usamodzielnień, co wynika
z trudności zabezpieczenia rodzinie podstawowych potrzeb, które są na tyle duże,
że praktycznie uniemożliwiają usamodzielnienie, a wsparcie z pomocy społecznej
staje się konieczne i nieodzowne 61;
16) rodziny wielodzietne, korzystające z pomocy społecznej, w opinii większości
badanych (samych rodzin i ekspertów) są akceptowane w swoim środowisku
lokalnym. Występujące więzi sąsiedzkie ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie
rodzin wielodzietnych, choć częściej o wzajemnych kontaktach i pomocy mówili
mieszkańcy wsi niż miast.
Wyniki badań sytuują integrację społeczną rodzin wielodzietnych na „średnim”
poziomie, co ma wpływ na proces usamodzielniania lub poprawę ich sytuacji
życiowej. Jednocześnie taka sytuacja ogranicza grupę rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym i niweluje niekorzystne skutki ubóstwa rodzin
wielodzietnych;
17) rodziny wielodzietne – głównie z racji trudności materialnych, mają utrudniony
dostęp do wielu dziedzin życia społecznego. Najgorsze oceny otrzymały: dostęp
61

Z informacji Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (Informacja o usamodzielnionych
podopiecznych woj. opolskiego) wynika, że w 2009 r. usamodzielniło się 205 rodzin wielodzietnych, tj. ok. 6% wszystkich rodzin
wielodzietnych objętych pomocą i ok. 10% wszystkich klientów pomocy społecznej.
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do wypoczynku i rekreacji oraz nowoczesnych technologii informacyjnych.
Natomiast najlepiej oceniono dostęp do opieki zdrowotnej i poradnictwa
rodzinnego oraz psychologiczno-pedagogicznego, a także udział w życiu
społeczności;
18) najbardziej konieczną zmianą, która poprawiłaby sytuację rodzin wielodzietnych –
jest zdaniem badanych, zwiększenie wysokości świadczeń pieniężnych, choć
w pytaniu dotyczącym skuteczności form wsparcia, rodziny częściej wskazywały
pomoc w znalezieniu pracy i w załatwieniu ważnych spraw życiowych, niż pomoc
pieniężną lub pomoc rzeczową;
19) z danych statystycznych SI POMOST wynika, że rodziny wielodzietne woj.
opolskiego na tle innych regionów kraju otrzymują największą wartość pomocy
finansowej (roczny koszt wszystkich świadczeń dla rodziny wielodzietnej w 2010r.
wyniósł 4.300 zł - średnio w kraju 2 881 zł). Wprawdzie można przypuszczać, że
wpływa na to miały świadczenia udzielane w 2010 r. z tytułu klęski żywiołowej,
jednak ubiegłoroczna powódź dotknęła oprócz Śląska Opolskiego także inne
regiony

(głównie

województwa:

śląskie,

małopolskie,

świętokrzyskie,

podkarpackie). Jednocześnie z danych SI POMOST wynika, że w woj. opolskim
jest największa liczba rodzin, którym udzielono poradnictwa i wsparcia w formie
pracy socjalnej;
20) w woj. opolskim najwyższy roczny koszt świadczeń z pomocy społecznej
odnotowano w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, Opolu
Mieście, a najniższy w powiatach: strzeleckim i oleskim (taki podział wynika
prawdopodobnie z koncentracji w niektórych powiatach świadczeń udzielonych
z tytułu powodzi, jednak wymaga to pogłębionych analiz);
21) mimo wyższych niż w kraju wartości udzielanych świadczeń, zdaniem połowy
respondentów otrzymywana pomoc (z ośrodków pomocy społecznej) nie
zaspokaja ich potrzeb. Największy odsetek niezadowolonych rodzin wystąpił
wśród rodzin z czwórką dzieci. Natomiast większość dyrektorów i kierowników
OPS (77%) uznała, że pomoc tylko częściowo zaspokaja potrzeby rodzin
wielodzietnych, a prawie 23% wskazało, że pomoc jest niewystarczająca i w ogóle
nie zaspokaja potrzeb;
22) w opinii dyrektorów i kierowników OPS najbardziej skutecznym wsparciem dla
rodzin wielodzietnych są: pomoc rzeczowa i praca socjalna. Niższe oceny
skuteczności

pomocy otrzymały:

zasiłki

pieniężne,

a

następnie:

pomoc

w znalezieniu pracy i organizacja opieki nad dziećmi.
Z wypowiedzi pracowników socjalnych wynika, że członkowie rodzin
wielodzietnych,

którzy

uzyskają

zatrudnienie,

mają

poważne
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w utrzymaniu stanowiska pracy, co jest jednym z czynników niskiej oceny tej
formy pomocy. Według ekspertów, znacznie ważniejsze są: poradnictwo i praca
socjalna, które umożliwiają utrwalanie pozytywnych zachowań i nawyków.
Wśród innych form wsparcia dyrektorzy i kierownicy OPS najniżej ocenili:
pomoc dalszej rodziny, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz pomoc
w opiece nad dziećmi, co zapewne jest wynikiem rzadkiego ich stosowania;
23) pożądane przez rodziny wielodzietne formy wsparcia świadczone przez instytucje
inne niż OPS najczęściej dotyczą: możliwości uczestnictwa w nieodpłatnych lub
ulgowych zajęciach sportowych oraz ulgowych biletach do kina i teatru. Natomiast
rzadziej wskazywano: możliwość uczestnictwa w warsztatach umiejętności
wychowawczych oraz grupach wsparcia. Najmniejsze zaś zainteresowanie
dotyczyło wzajemnej pomocy w opiece nad dziećmi.
Eksperci podkreślali niebagatelną rolę szkoły w zakresie organizacji imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, które dla rodzin najuboższych byłyby
nieodpłatne lub ulgowe, a także konieczność tworzenia większej liczby świetlic
socjoterapeutycznych.
24) system

świadczeń

pomocy

społecznej

nie

zaspokaja

potrzeb

rodzin

wielodzietnych:
 szczupłe zasoby finansowe rodzin winny być uzupełniane przez zasiłki
pieniężne z pomocy społecznej, uwzględniające - w większym stopniu niż
obecnie - indywidualne potrzeby konkretnych rodzin. Wymaga to większej
wnikliwości w ocenie trudności życiowych rodzin wielodzietnych, intensywniej
prowadzonej

pracy

socjalnej

prowadzenia

gospodarstwa

i

poradnictwa,

domowego

i

zwłaszcza

w

rozporządzania

zakresie
budżetem

domowym;
 świadczenia
Jednocześnie

pieniężne

wypłacane

„zamrożenie”

są

kryterium

w

bardzo

niskiej

dochodowego

(od

wysokości.
2006

r.)

spowodowało, że ich wysokość jest niedostosowana do wrastających kosztów
utrzymania, a liczba rodzin, która kwalifikuje się obecnie do pomocy nie
odzwierciedla rzeczywistego poziomu ubóstwa. Z danych GUS wynika, że
„gdyby przyjąć wskaźnik urealniony wzrostem cen z 2006 r., to stopa ubóstwa
ustawowego w 2010 r. wyniosłaby nie 7,3%, lecz niemal 11%” 62;
 świadczenia pieniężne w małym stopniu uwzględniają indywidualne potrzeby
rodzin. Po pierwsze, wynika to z niewystarczających środków finansowych na
wypłatę zasiłków (gminy np. nie wypłacają zasiłków okresowych w pełnej

62

P. Kobalczyk, Wciąż zbyt wiele rodzin klepie biedę, „Rzeczpospolita” z 2.08.2011 r.
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wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny)

63

. Po

drugie – pomoc udzielana jest bez uwzględnienia tzw. skal ekwiwalentności
(kryterium dochodowe uzależnione od składu rodziny i wieku dzieci), co
powoduje, że świadczenia pieniężne przyznawane są w zależności od liczby
osób w rodzinie, bez uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb dzieci starszych
i młodszych.

7. Rekomendacje
Rodziny wielodzietne pełnią istotną rolę w procesie zastępowalności pokoleń, jednak
wychowujące się w nich dzieci mają obecnie trudniejsze warunki życia i rozwoju niż
w rodzinach z 1. lub 2 dzieci. Sytuacja ta wymaga podjęcia działań kompleksowych
i wielowymiarowych, polegających głównie na urzeczywistnieniu założeń i postanowień
polityki rodzinnej, która winna stać się częścią polityki społecznej państwa, a także
elementem regionalnych i lokalnych strategii i programów 64.
Podkreśla się, że gwarancje zawarte w wielu dokumentach programowych nie mają
zastosowania w szczegółowych, resortowych działaniach polityki społecznej. Brak spójnego
systemu działań na rzecz rodziny, oznacza brak rzeczywistej polityki rodzinnej. Ocenia się,
że stan tych działań nie zmienił się od początku lat dziewięćdziesiątych

65

. Podejmowane

rozproszone działania nieuwzględniające szerszego kontekstu i skutków społecznych,
przynoszą więcej szkód niż pożytku

66

. Brak jest również analiz oceniających skuteczność

prowadzonych działań i rekomendacji w zakresie koniecznych zmian.
Poprawę sytuacji życiowej rodzin wielodzietnych, w tym korzystających z pomocy
społecznej, mogą zapewnić nie tylko zmiany samego systemu pomocy społecznej, ale
przede

wszystkim

zmiany

w

innych

obszarach

polityki

społecznej,

ułatwiających

funkcjonowanie rodzin: systemie usług, zniżek socjalnych i edukacyjnych. Celem tych
działań winno być zapobieganie niekorzystnym sytuacjom, a nie tylko przeciwdziałanie ich
skutkom. Ważne jest, by pomoc społeczna nie była głównym źródłem wsparcia dużych
rodzin, a dzieci objęte tym systemem nie dziedziczyły niezaradności życiowej i uzależnienia
od pomocy.
63

Dokładna analiza wypłacanych przez gminy świadczeń pieniężnych zawarta jest w analizie Stopień zagrożenia ubóstwem
w woj. opolskim wg stanu na 31 grudnia 2010 r.
64
Z prognozy ludnościowej GUS wynika, że w woj. opolskim w 2035 r. mieszkać będzie o 131 tys. osób mniej (o 13%) niż
obecnie, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży. Za to zwiększy się udział osób starszych. W Opolu do 2020 r. mieszkać będzie
112 tys. osób, tj. o 10% mniej niż obecnie. „Ratusz musi w najbliższych latach prowadzić aktywna politykę prorodzinną, ale
również zaspokoić potrzeby coraz starszych mieszkańców”, [w:] Nowa Trybuna Opolska z 18.07.2011 r.,
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID (18.07.2011 r., godz. 1015)
65
L. Bosek, op.cit, s. 102
66
Przykładem może być regulacja wprowadzona m.in. w systemie świadczeń rodzinnych w 2004 r., przewidująca szczególną
pomoc dla osób samotnie wychowujących dzieci, co spowodowało wzrost liczby rozwodów i separacji.
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Analiza realizowanych programów i działań na rzecz rodzin wielodzietnych pozwala
wywnioskować, że polityka społeczna nie spełnia swoich funkcji na rzecz poprawy sytuacji
tych rodzin. Podkreśla się, że zmiany winny prowadzić do:
1) wzrostu zaspokojenia potrzeb materialnych rodzin z dziećmi na utrzymaniu, tak aby
nie były one ograniczone do minimum egzystencji, w tym poziomu dochodów
i konsumpcji oraz potrzeb mieszkaniowych, poprzez:
 podwyższenie kryteriów dochodowych stosowanych w pomocy społecznej
i świadczeniach rodzinnych,
 zwiększenie wysokości udzielanej pomocy pieniężnej, bo według badania są
to świadczenia niezbędne i konieczne;
2) zwiększenia dostępności do usług społecznych, w tym usług mających znaczenie
w kształtowaniu kapitału ludzkiego i społecznego (edukacji, ochrony zdrowia, kultury),
poprzez systematyczne ich komercjalizowanie, przy zachowaniu ulg dla rodzin
wielodzietnych. W przypadku systemu pomocy społecznej należy zwiększyć liczbę
dziennych placówek opiekuńczych (świetlic socjoterapeutycznych) oraz wzmocnić
poradnictwo, pracę socjalną i działania profilaktyczne;
3) eliminowania skutków utrwalenia złej sytuacji życiowej rodzin wielodzietnych
z powodu braku możliwości zmiany ich statusu społeczno-ekonomicznego;
4) eliminowania podziałów społecznych wynikających z ograniczonych możliwości
korzystania z dóbr materialnych, dóbr kultury oraz wiedzy (wsparcie gmin, w tym
zwłaszcza gmin wiejskich, w zakresie tworzenia i rozwoju sieci placówek i instytucji
oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci z najuboższych rodzin);
5) usuwania negatywnych stereotypów dotyczących rodzin wielodzietnych, poprzez
upowszechnianie wiedzy na temat trudności związanych z wychowywaniem dużej
liczby dzieci 67.
Istotnym elementem zmian w zakresie polityki społecznej jest zwiększenie dostępu
rodzin z dziećmi do różnego typu usług społecznych, zwłaszcza związanych z edukacją
i opieką nad dziećmi do 3 lat. Służyć temu ma m.in.:
 proponowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiana ustawy o systemie
oświaty, polegająca głównie na obowiązkowym włączeniu do systemu edukacji
dzieci 4- i 5-letnich (przy wsparciu finansowym samorządu) 68;
 zmiana zaproponowana przez Prezydenta RP, dotycząca wsparcia rodzin
w finansowaniu opieki przedszkolnej, w tym możliwość stosowania przez
samorząd ulg w opłatach za korzystanie z przedszkoli, ponieważ dotychczas
67

Józefina Hrynkiewicz, Polityka społeczna wobec rodzin wielodzietnych, [w:] Duże rodziny bogactwem i nadzieją Polski.
Materiały z konferencji. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2009, s. 133-134
68
Krótki opis projektu Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw,
http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/nowelizacja.pdf (29.07.2011 r., godz. 1510)
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rady gmin takich zwolnień nie mogły stosować 69. W praktyce jednak okazało się,
że gminy raczej podwyższyły niż obniżyły opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu
powyżej 5 godzin (od 800 do 1300). Nie odnotowano również zastosowania przez
gminy ulg dla rodzin wielodzietnych 70;
Podobnie

niekorzystne

efekty

przyniosła

tzw.

ustawa

żłobkowa,

która

w rzeczywistości wprowadziła możliwość prywatyzacji żłobków, a całą odpowiedzialność za
ich finansowanie przerzucono na gminy, które wobec braku wystarczających środków,
wzrostem kosztów obarczyły rodziców. „(…) żłobków nie przybywa, (…) a podwyżki opłat
wprowadza się w całej Polsce (…)”. Ponownie nie udało się wprowadzić zmian ułatwiających
rodzinom opiekę nad najmłodszymi dziećmi 71;
Często wskazywanym postulatem wsparcia rodzin wielodzietnych jest wprowadzenie
przez gminy ulg w opłatach za korzystanie z instytucji kultury czy wypoczynku, a także
komunikacji miejskiej. Tego rodzaju programy wprowadzono w wielu miastach kraju
(Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Bielsko-Biała, Sandomierz, Tychy, Poznań). W Opolu część
radnych miasta chciała podjąć uchwałę o systemie ulg i zniżek w miejskich instytucjach
i obiektach sportowych dla rodzin wielodzietnych (miały one otrzymać Kartę Dużych Rodzin
„3 Plus”). Jednak dotychczas taka uchwała nie została podjęta, a jak wynika z relacji
prasowych, część radnych przeciwna jest uchwale, ponieważ „(…) dyskryminuje ona rodziny
mniej dzietne (…)”72.
Problematyka ulg i zniżek była m. in. we wrześniu 2011 r. tematem ogólnopolskiej
konferencji poświęconej rodzinom wielodzietnym w Warszawie. Konferencja „Polska dla
rodziny. Karta dużej rodziny w miastach i gminach”, odbywająca się pod patronatem
Prezydenta RP, promowała rozwiązania na rzecz rodziny stosowane w krajach europejskich
i niektórych miastach w Polsce.73.
W rodzinach wielodzietnych występuje kumulacja i wzajemne powiązanie wielu
niekorzystnych czynników, które wpływają na poziom życia rodzinego. Najważniejsze z nich
to: niski poziom wykształcenia i kapitału ludzkiego rodziców, niskie kwalifikacje i umiejętności
zawodowe, ograniczające możliwość uzyskania lepiej płatnej pracy, miejsce zamieszkania
na wsi lub w małych miejscowościach. Czynniki te w nawiększym stopniu powodują ubóstwo
rodzin wielodzietnych, natomiast sam fakt posiadania większej liczby dzieci nie jest
bezpośrednią przyczyny ich złej sytaucji życiowej.

69

M. Sałwacka, Przedszkolne ulgi w ustawie, „Gazeta Wyborcza” z 26.07.2011 r.,
M. Cyrankiewicz, Przedszkolaki ratują gminne budżety, „Rzeczpospolita” z 6.09.2011 r.,
71
A. Graff, Równość jako gadżet, „Gazeta Wyborcza” z 20.09.2011 r.,
72
Zob. P. Zapotoczny, Opole wspomoże rodziny wielodzietne Rodzinna Karta „3 Plus”, „Gazeta Wyborcza Opole” z 5.04.2011r.
oraz Ratusz przeciw zniżkom dla rodzin wielodzietnych, „Gazeta Wyborcza Opole” z dnia 1.07.2011 r.
70

73

http://www.radio.katowice.pl/index.php?id=94&tx_ttnews%5Btt_news%5D=18786&tx_ttnews%5BbackPid%5D=14&cHash=0ae
7a83219
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Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że w opinii samych rodzin i ekspertów
najważniejszym problemem wśród rodzin wielodzietnych jest dziedziczenie przez nich dwóch
cech: niskiego poziomu kapitału społecznego i - w połączeniu z nim - wyuczonej
bezradności. To największe bariery powodujące brak możliwości usamodzielnienia się rodzin
wielodzietnych.
W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie od dawna postulowanych
zmian, które w większym stopniu wykorzystają możliwości tkwiące w systemie pomocy
społecznej, tj.:
 uporządkowanie systemu pomocy społecznej poprzez wydzielenie grupy
świadczeń typowo socjalnych (wspierajacych bieżące potrzeby) oraz świadczeń
polegających na aktywizowaniu rodzin w połączeniu z pomocą w formie usług
opiekuńczych dla dzieci, ulg, zniżek itp.;
 wzmocnienie zasady indywidualizacji pomocy, poprzez bardziej elastyczne
i

dostosowane

do

konkretnych

potrzeb

połączenie

pomocy

pieniężnej

z elementami pracy socjalnej, poradnictwa pracy z najbliższym środowiskiem,
 poszerzenie zakresu współpracy instytucji działających w gminie, zwłaszcza
współpracy z III sektorem (badania wskazały, że jej zakres jest obecnie
niewystarczający i sprowadza się do wymiany informacji lub np. kierowania dzieci
na kolonie, imprezy okolicznościowe, do świetlic socjoterapeutycznych),
 „uwolnienie” pomocy społecznej od rozbudowanej biurokracji (zbyt wiele
świadczeń udzielanych jest obecnie w oparciu o decyzję administracyjną, np.
posiłki dla dzieci szkolnych, zbyt rozbudowana jest dokumentacja związana
z udzieleniem nawet najdrobniejszych świadczeń),
 zwiększenie zakresu stosowania aktywnych form wsparcia (bardziej elastyczne
stosowanie projektów w ramach POKL oraz innych programów realizowanych
przez gminy),
 rozwój systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników socjalnych
oraz zwiększenie zakresu szkoleń poświeconych problemom wielodzietności,
 rozwój metod pracy socjalnej z rodzinami problemowymi (wzrost umiejętności
rozpoznania sytuacji i potrzeb rodziny, metod wsparcia prowadzących do
ograniczania niekorzystych skutków długotrwałego korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej).
Powyższe postulaty możliwe są do spełnienia pod warunkiem wzrostu liczby
pracowników socjalnych do wymaganego minimum, tj. 1 pracownik socjalny na 2000
mieszkańców gminy, nie mniej jednak niż 3 pracowników w każdym OPS. Obecnie wymóg
ten spełnia 18 gmin woj. opolskiego i równie niskie wkaźniki występują w Polsce.
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Polepszenie sytuacji w tym względzie ma umożliwić nowa ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, jadnak z przeprowadzonego badania oraz opinii innych
ekspertów wynika, że zatrudnienie w gminie aystenta rodziny w niewielkim stopniu wpłynie
na rozwój systemu wsparcia rodzin problemowych i nie wzmocni w istotny sposób działań
profilaktycznych

(głównie z powodu mankamentów organizacyjnych i finansowych

wprowadzonych zmian).
Ważnym zadaniem jest również upowszechanianie wiedzy na temat sytuacji rodzin
wielodzietnych, pozwalające na „odbarwienie” styereotypów, poprawiające ich wizerunek
i podkreślające rolę oraz znaczenie rodzin dla trwałości i rozwoju polskiego społeczeństwa.
Istotną rolę w tym względzie winien pełnić samorząd, opracowując lokalne programy, które
obejmowałyby te zagadnienia.
Mimo, że polityka rodzinna należy do kompetencji poszczególnych państw UE
Komisja Europejska zachęca unijne kraje, by wymieniały się najlepszymi praktykami
wspierania rodzin wielodzietnych i apeluje, by mimo kryzysu nie ograniczały świadczeń
socjalnych 74.

Opracowano w Obserwatorium Integracji Społecznej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
Opole, wrzesień 2011 r.

74

http://tvp.info/informacje/swiat/apel-brukseli-ws-rodzin-wielodzietnych/5309046
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Spis wykresów i map
Wykresy

Wykres 1

Zasięg ubóstwa w Polsce w 2009 r. wg wyników badania budżetów
gospodarstw domowych GUS.

Wykres 2

Płeć respondentów w próbie badawczej.

Wykres 3.

Średni, miesięczny dochód osiągany na osobę w rodzinie przez respondentów
badania.

Wykres 4.

Miejsce zamieszkania respondentów.

Wykres 5.

Udział rodzin wielodzietnych wśród rodzin korzystające z pomocy społecznej
w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. opolskiego.

Wykres 6.

Liczba dzieci w rodzinach wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej
w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. opolskiego.

Wykres 7.

Skład rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej w
poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. opolskiego.

Wykres 8.

Przeciętny dochód na osobę w rodzinie wielodzietnej korzystającej
z pomocy społecznej w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj.
opolskiego.

Wykres 9.

Liczba rodzin wielodzietnych korzystające z wyszczególnionych źródeł
dochodu.

Wykres 10.

Główne problemy występujące w rodzinach wielodzietnych korzystających z
pomocy społecznej w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj.
opolskiego.

Wykres 11.

Średnia liczba dni korzystania przez rodziny wielodzietne ze świadczeń
pomocy społecznej w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj.
opolskiego.

Wykres 12.

Liczba rodziców/opiekunów w rodzinach wielodzietnych, korzystających
z pomocy społecznej.

Wykres 13.

Rodziny wielodzietne z osobami bezrobotnymi i bez osób bezrobotnych
w rodzinie w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. opolskiego.

Wykres 14.

Rodziny wielodzietne z osobami chorymi, przewlekle chorymi i osobami
niepełnosprawnymi wg poszczególnych regionów Polski i w powiatach woj.
opolskiego.

Wykres 15.

Rodziny wielodzietne z osobami niepełnosprawnymi w powiatach woj.
opolskiego.
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Wykres 16.

Roczny, średni koszt świadczeń dla rodzin wielodzietnych i koszt medianowy
(środkowej rodziny w rozkładzie) w poszczególnych regionach Polski i
powiatach woj. opolskiego.

Wykres 17.

Rodziny wielodzietne otrzymujące świadczenia wg wyszczególnionych
wartości.

Wykres 18.

Najczęstsze świadczenia, z których korzystają rodziny wielodzietne
w Polsce i woj. opolskim.

Wykres 19.

Środkowa (medianowa) wartość świadczenia rocznie dla rodziny wielodzietnej
w Polsce i woj. opolskim w 2010 r.

Wykres 20.

Główne źródła dochodu rodzin wielodzietnych.

Wykres 21.

Sytuacja na rynku pracy w ocenie rodzin wielodzietnych.

Wykres 22.

Ocena własnej sytuacji materialnej przez rodziny wielodzietne.

Wykres 23.

Ocena własnych warunków życia rodzin wielodzietnych w ostatnich
i w najbliższych 3 latach.

Wykres 24.

Ocena warunków życia rodzin wielodzietnych w ostatnich 3 latach wg
dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej.

Wykres 25.

Dobra i usługi, na które rodziny wielodzietne przeznaczają najwięcej
i najmniej dochodów.

Wykres 26.

Powierzchnia mieszkaniowa przypadająca na jedną osobę w rodzinie
wielodzietnej korzystającej z pomocy społecznej w woj. opolskim.

Wykres 27.

Urządzenia i sprzęt będący w wyposażeniu lokali rodzin wielodzietnych.

Wykres 28.

Najbardziej pożądane urządzenia i sprzęty w mieszkaniu rodzin
wielodzietnych.

Wykres 29.

Pozytywna ocena parametrów mieszkań w stosunku do potrzeb.

Wykres 30.

Okres pozostawania bez pracy matki i ojca w rodzinie wielodzietnej.

Wykres 31.

Niepełnosprawność w rodzinach wielodzietnych.

Wykres 32.

Niepełnosprawni członkowie rodzin wielodzietnych.

Wykres 33.

Rodziny wielodzietne z osobami długotrwale lub przewlekle chorymi.

Wykres 34.

Długotrwale lub przewlekle chorzy członkowie rodzin wielodzietnych.

Wykres 35.

Czy rodziny wielodzietne mają większe trudności w usamodzielnieniu niż inni
klienci pomocy społecznej? – opinia dyrektorów i kierowników OPS.

Wykres 36.

Dostęp do wybranych obszarów życia społecznego (zdrowie, kultura,
edukacja).

Wykres 37.

Dostęp do wybranych obszarów życia społecznego (wypoczynek
i rekreacja, nowoczesne technologie informatyczne).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

116
Wykres 38.

Dostęp do wybranych obszarów życia społecznego (poradnictwo rodzinne,
życie społeczne).

Wykres 39.

Dziedziny życia, do których dzieci z rodzin wielodzietnych mają utrudniony
dostęp (wg opinii przedstawicieli rodzin).

Wykres 40.

Sposób spędzania wolnego czasu przez rodziny wielodzietne.

Wykres 41.

Otrzymywane i oczekiwane formy wsparcia.

Wykres 42.

Opinia na temat skuteczności zasiłków pieniężnych oraz pomocy rzeczowej
(% wskazań).

Wykres 43.

Opinia na temat skuteczności pracy socjalnej oraz pomocy dalszej rodziny
i środowiska lokalnego (% wskazań).

Wykres 44.

Opinia na temat skuteczności pomocy w znalezieniu zatrudnienia, pomocy
w organizacji i finansowaniu opieki nad dziećmi oraz organizacji
i finansowania wakacji dla dzieci (% wskazań).

Wykres 45.

Opinia na temat skuteczności poradnictwa specjalistycznego, współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz programów aktywizacyjnych (%
wskazań).

Mapy

Mapa 1.

Przeciętny dochód na osobę w rodzinie w woj. opolskim - podział
geograficzny.

Mapa 2.

Główne problemy rodzin wielodzietnych w gminach woj. opolskiego.
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Spis tabel
Tabela 1.

Gospodarstwa domowe oraz rodziny w Polsce i woj. opolskim wg NSP
w 1988 r. i 2002 r.

Tabela 2.

Minimum socjalne i minimum egzystencji w 2010 r. wg różnych typów
gospodarstw domowych w relacji do kryteriów dochodowych pomocy
społecznej i świadczeń rodzinnych.

Tabela 3.

Minimum socjalne i minimum egzystencji w relacji do kryteriów dochodowych
pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w latach 2006-2010.

Tabela 4.

Liczba dzieci w rodzinach wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej
- próba badawcza.

Tabela 5.

Wiek dzieci w rodzinach wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej próba badawcza.

Tabela 6.

Liczba dzieci w rodzinach wielodzietnych ze względu na skład rodziny.

Tabela 7.

Wiek respondentów i ich współmałżonków/partnerów.

Tabela 8.

Wykształcenie respondentów i ich współmałżonków/partnerów.

Tabela 9.

Osoby pracujące i uzyskujące dochody z pracy w rodzinach wielodzietnych
korzystających z pomocy społecznej.

Tabela 10.

Główne źródła dochodu rodzin wielodzietnych w mieście i na wsi.

Tabela 11.

Opis własnej sytuacji w rodzinie wg przygotowanych odpowiedzi.

Tabela 12.

Częstość korzystania rodzin wielodzietnych z miejsc rekreacyjnych (kina,
teatru, basenu lub lodowiska).

Tabela 13.

Typ użytkowanego lokalu ze względu na miejsce zamieszkania.

Tabela 14.

Odpowiednie do potrzeb parametry mieszkań posiadanych przez rodziny
wielodzietne.

Tabela 15.

Zjawiska i problemy społeczne w największym stopniu wpływające na trudną
sytuację rodzin wielodzietnych.

Tabela 16.

Przyczyny

bezrobocia

w

rodzinach

wielodzietnych

według

opinii

dyrektorów/kierowników OPS.
Tabela 17.

Przyczyny bezrobocia matki w rodzinach wielodzietnych.

Tabela 18.

Przyczyny bezrobocia ojca w rodzinach wielodzietnych.

Tabela 19.

Niepełnosprawność w podziale na liczbę dzieci w rodzinach wielodzietnych.

Tabela 20.

Osoby długotrwale lub przewlekle chore w rodzinach wielodzietnych.

Tabela 21.

Opinia rodzin wielodzietnych o akceptacji ich w lokalnym środowisku.

Tabela 22.

Znajomość sąsiadów przez rodziny wielodzietne.
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Tabela 23.

Opinia

o

relacjach

międzyludzkich

w

miejscu

zamieszkania

rodzin

wielodzietnych.
Tabela 24.

Dostęp do wybranych obszarów życia społecznego rodzin wielodzietnych
w opinii dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej (wybrane
statystyki opisowe).

Tabela 25.

Największe wartości w życiu wg rodzin wielodzietnych.

Tabela 26.

Okres korzystania z pomocy społecznej przez rodziny wielodzietne.

Tabela 27.

Osoby i instytucje, do których o pomoc zwracają się rodziny wielodzietne.

Tabela 28.

Otrzymywana pomoc a zaspokajanie potrzeb w opinii rodzin wielodzietnych.

Tabela 29.

Działania

mogące

poprawić

obecną

sytuację

materialną

wg

rodzin

wielodzietnych.
Tabela 30.

Skuteczność wybranych form pomocy.

Tabela 31.

Działania pomocne w wychowywaniu dzieci wg rodzin wielodzietnych.

Tabela 32.

Ocena skuteczności działań wspierających rodziny problemowe – zatrudnienie
asystenta rodziny wg dyrektorów/kierowników OPS.

Tabela 33.

Zalety zatrudnienia asystenta rodziny.

Tabela 34.

Wady zatrudnienia asystenta rodziny.

Tabela 35.

Zmiany usprawniające system wsparcia rodzin problemowych w opinii
dyrektorów/kierowników OPS.
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