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Arkadiusz DURASIEWicz• 

INSTYTUCJONALNA POMOC RODZINIE NA PRZYKLADZIE 
MPS W RADOMIU 

Wprowadzenie 

W literaturze nauk spolecznych ugruntowaly si~ takie poj~cia, jak: ,nowa instytucjonal
na ekonomia", ,instytucjonalny wyb6r racjonalny", ,instytucjonalne analizy i rozw6j", czy 
bardziej og6lnie - ,,nowa analiza instytucjonalna", lub nowy instytucjonalizm". Podejscie 
instytucjonalne ldadzie nacisk na szczeg6lna rol~, jaka odgrywajct instytucje w rozwi<tZY
waniu przez czlowieka jego problem6w z r6i:nych sfer i:ycia: spolecznego, ekonomicznego, 
politycznego, religijnego itp. 1

• Wi~kszosc decyzji i dzialan, jakie podejmuje jednostka, 
przebiega zawsze w jak:iejs sferze instytucjonalnej. W tym uj~ciu czlonek rodziny - b~dctcej 

jednct z podstawowych instytucji spolecznych - istnieje i dziala w okreslonych ramach 
instytucjonalnych. 

Instytucjonalny porzctdek spoleczny wicti:e si~ z r6i:nymi formami spolecznego kapitalu 
i urzeczywistnia si~ na r6i:nych poziomach. Fundamentalnym poziomem jest rodzina. 
Norma, i:e kazdy powinien zrezygnowac z korzysci wlasnych i dzialac w interesie zbioro
wosci, ucielesnia si~ przede wszystkim w rodzinie. Bezinteresowne dzialanie czlonk6w 
rodziny w jej interesie jest podstaW<t funkcjonowania i wzrnacniania rodziny. Nalei:y jed
oak brae pod uwag~. i:e normy dzialajctce pozytywnie w jednym obszarze mogct miec zna
czenie ograniczajctce w drugim. Zachowanie racjonalne z punktu widzenia jednostki niesie 
ze so bet szereg r6i:nych konsekwencji dla innych jednostek i calego spoleczenstwa. 

Owo ksztahowanie ludzkiego zachowania to nie tylko ograniczenie wybor6w i zmusza
nie do zaniechania kierowanego wylctcznie korzyscict wlasn(\, ale taki:e naklanianie do pew
nych typ6w zachowan poprzez system bod:lc6w i zach~t. Reguly instytucjonalne pobudza
jctce i hamujctce ludzkie dzialania przybieraj"- niezliczon"- ilosc konkretnych form (ekono
micznych, politycznych, spolecznych czy kulturowych), przy czym sila ich oddzialywania 
. ' . 2 Jest zroi:ntcowana . 

1. Lokalne podmioty dzialaj~ce na rzecz rodziny 

Radom liczy 228 516 mieszkailc6w, co przeldada si~ na 84 900 gospodarstw domo
wych. Rodzin w miescie jest 62,9 tys. Co daje drugie miejsce w woj . mazowieckim. W 
wojew6dztwie mazowieckim podregion radomski wyr6i:nil si~ najwyi:szym odsetkiem 
rodzin zloi:onych z mali:enstw z dzieemi w stosunku do og6lu rodzin w gospodarstwach 
(odpowiednio 59,5% i 58,8%). Na poziomie powiat6w wyst"-PilO jeszcze wi~ksze zr6i:ni
cowanie w odsetkach mali:enstw z dziecmi. Najwi~kszy udzial takich rodzin odnotowano w 

• Radomski Oddzial Regionalny Polskiego Towarzystwa Pomocy Spolecznej. 
1 B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przelomie wiek6w, IPiSS, Warszawa 

2004, s. I 50. 
2 Ibidem, s. 151. 
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radomskim 62,8%- 2 miejsce3
. R6wniez na poziomie powiat6w najwyzszy odsetek rodzin 

niepelnych odnotowano w Radomiu (22,3%t Wsr6d klient6w MOPS w Radomiu rodziny 
niepelne stanowily znaczn<l CZ((SC- tj. 2231 rodzin w tym 101 to ojcowie samotnie wycho
wuj<lCY dzieci. Samotne wychowywanie dzieci przez klient6w Osrodka rna r6znorodne 
podloze, kt6re najcz((sciej spowodowane jest: 

• rozwodem- 683 przypadki, 
• wyborem, czyli swiadomie podj((t<l decyzj<l 0 niewi<lzaniu si~ z ojcem dziecka - 595 

przypadk6w, 
• nieformaln<l separacj<l - 390 przypadk6w, 
• smierci<l wsp6lmalzonka - 337 przypadk6w. 

Rodziny niepelne borykaly si(( z wieloma problemami spolecznymi, wsr6d kt6rych 
przodowalo bezrobocie, ub6stwo i problemy wychowawcze, tylko ze w tym przypadku 
byly one znaczniej spot~gowane poniewaz musiala im stawiac czola jedna osoba. 

Na drugim miejscu wsr6d klient6w MOPS korzystaj<lcych ze wsparcia zar6wno rze
czowego jak i fmansowego S<l rodziny pelne. Typowe modele rodziny radomskiej to: 

• 2+ I czyli rodzice z jednym dzieckiem , 
• 2+2 czyli rodzice z dwojgiem dzieci. 

Owe rodziny borykaly si(( z podobnymi problemami jak rodziny niepelne, czyli doty
czylo ich bezrobocie, ub6stwo i problemy opiekm'lczo wychowawcze, ale r6wniez uzalez
nienia i przemoc w rodzinie. 

Okolo 15% srodowisk korzystaj<lcych z pomocy w roku 2006-2007 to rodziny wielo
dzietne (czyli rodzice z trojgiem lub wi((kSZ<l ilosci<l dzieci). Rodziny te dotykaly problemy 
bezrobocia, ub6stwa, przemocy, uzaleznien i niepelnosprawnosci. 

Ostatni<l grup(( stanowi<l rodziny zast((pcze - w roku 2007 w Miejskim Osrodku Pomocy 
Spolecznej w Radomiu bylo zarejestrowanych 283 rodzin zast((pczych, w kt6rych bylo 
umieszczonych l<lcznie 331 dzieci. Jest to o tyle niepokoj<lce, ze najwi((kSZ<l grup(( - 282 
stanowily dzieci maj<lce oboje lub przynajrnniej jedno z rodzic6w, kt6rzy jednak nie potra
fili zaspokoic potrzeb swoich dzieci, a tak.ze stosowali wobec nich przemoc. Dane wskazu
j<l, ze w rodzinach zast((pczych wychowywalo si(( l<lcznie 452 dzieci, w tym 103 dzieci 
wlasnych. Oznacza to, ze w rodzinach zast((pczych najwi((cej przebywa tzw. sierot spolecz
nych, czyli dzieci, kt6rych rodzice (jedno lub oboje) .iyj<l, ale nie wypelniaj<l prawidlowo 
swoich funkcji rodzicielskich. 

Rodziny, kt6re w roku 2007 korzystaly z r6.znego rodzaju swiadczen z zakresu pomocy 
spolecznej borykaly si~ z wieloma problemami powoduj<lcymi ich dysfunkcjonalnosc. 
Wi((kszosc z nich zmagala si(( z kilkoma problemami jednoczesnie, co ilustruje ponizsze 
zestawienie oraz wykres nr 1: 

• bezrobocie - dotyczylo 7 246 srodowisk, co stanowi 67% og6lu korzystaj<lcych z 
pomocy, 

• niepelnosprawnosc - dotyczyla 2 972 srodowisk (27,5%), 
• bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodar

stwa domowego - dotyczyla I 794 srodowisk (16,6%), 
• dlugotrwala choroba - dotyczyla 1 253 srodowisk (11 ,6%), 

3 I. Palgan, Rodzina radomska - jej problemy i zagroi:enia, Diagnoza socja/na regionu radomskiego 
wybrane zagadnienia, Polskie Towarzystwo Po/ityki Spolecznej Regiona/ny Oddzial w Radomiu, 
Biu/etyn lnformacyjny, Radom 2004, s. 9. 

4 Tami:e, s. 9. 
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• alkoholizm - dotyczyl612 srodowisk (5,7%), 
• ochrona macierzynstwa - dotyczyla 566 srodowisk (5,2%), 
- bezdomlnosc- dotyczyla 134 srodowisk (1,2%), 
• inne (zdarzenia losowe, narkomania, trudnosci w przystosowaniu do zycia po opusz

czeniu zakladu kamego) dotyczylo 155 srodowisk (1,4%). 
Z przedstawionych danych wynika, ze dominUj<\.Cym problemem utrudniaj'l:.Cym 1ub 

uniemozliwiaj<\_cym prawidlowe funkcjonowanie os6b i rodzin jest bezrobocie, kt6re jest 
udzialem 67% srodowisk korzystaj<\_cych w roku 2007 ze swiadczefl pomocy spolecznej. 
Wskaznik ten jest odzwierciedleniem sytuacji na radomskim rynku pracy i stopy bezrobo
cia. 

Mimo odnotowywanego w ostatnich latach spadku jest ona nadal dose wysoka - w roku 
2007 ksztaltowala si~ na poziomie 22,1 %. Niedostateczna ilosc miejsc pracy, upadek wielu 
gal~zi przemyslu, likwidacja zaklad6w pracy oraz stosunkowo niski poziom kwalifikacji 
lub ich brak decyduj'l:. o wysokiej liczbie klient6w pozostaj'l:.cych bez pracy. Problem bezro
bocia plasuje si~ na pierwszym miejscu takZe dlatego, ze jest on najlatwiejszy do zdiagno
zowania, z nim utozsamiaj<\_ si~ sarni klienci, potwierdzaj<t go takZe dokumenty z urz~du 
pracy. Problem bezrobocia rzadko jednak wyst~puje w odosobnieniu, najcz~sciej obok 
niego, jako przyczyna lub skutek pojawiaj<t si~ takie problemy jak: uzaleznienia, przemoc, 
niepelnosprawnosc, bezdornnosc, itp. Nawarstwienie problem6w jest cz~sto zgubne w 
skutkach, prowadzi bowiem do degradacji os6b i rodzin. 

566 1;4 ~155 

1253~
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\ \ / 
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• bezrobocie 
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.J niepelnosp ·awnosc 

• alkohoijzm 
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bezradnosc 

ochrona nac erzyns!wa 

Rys. I . Gl6wne problemy dotykaj<tce rodziny radomskie 

Zr6dlo: sprawozdanie z dzialalnosci MOPS w Radomiu za rok 2007. 

7.246 

Na kolejnym miejscu problem6w, z jakirni borykajl\_ si~ srodowiska korzystaj<\_Ce z po
mocy (ponad 39, 1%), pojawiajl\_ si~ sprawy zwi'l_zane S<\. ze zlym stanem zdrowia (dlugo
trwala choroba i niepelnosprawnosc). Srodowiska te borykaj'l_ si~ z trudnosciami finanso
wymi, zwi'l_zanymi z koniecznoscil\_ ponoszenia wysokich koszt6w leczenia oraz zakupu 
lek6w. 
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w przypadku okolo 16,6% srodowisk gl6wnym problememjest bezradnosc w sprawach 
opiekunczo-wychowawczych, kt6re dotyczct w szczeg6lnosci rodzin wielodzietnych i nie
pelnych. Rodziny te, najcz~sciej w zwictzku z trudnosciami finansowymi, brakiem mozli
wosci zmiany sytuacji nie potrafict radzic sobie z trudnosciami dnia codziennego. 

Kolejne rniejsca zajmujct problemy zwictzane z alkoholizmem- okolo 6% i ochronct ma
cierzynstwa ponad 5%. Nalei.y przy tym zaznaczyc, ze fakt iz alkoholizm zostal uznany za 
gl6wny problem jedynie w okolo 6% srodowisk nie odzwierciedla faktycznej sytuacji. 
Problem ten dotyczy znacznie wi~kszej liczby srodowisk. Jednak osoby nim dotkni~te nie 
utozsamiajct si~ z uzaleznieniem i w zwictzku z tym jest on bardzo trudny do zdiagnozowa
ma. 

2. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Radomiu 

Realizacjct zadan z zakresu pomocy spolecznej (zadania wymienione w pkt. 3 niniejsze
go opracowania) na terenie miasta Radomia od I wrzesnia 1990 roku zajmuje si~ Miejski 
Osrodek Pomocy Spolecznej, powolany uchwalct Rady Miejskiej nr 27/90 z dnia 26 lipca 
1990 roku. Od 1999 roku, w zwictzku z reformct samorzctdowct, zwictzanct m.in. z tworze
niem powiat6w, Osrodek zajmuje si~ r6wniez koordynacjct na poziomie lokalnym dzialan z 
zakresu pomocy dziecku i rodzinie oraz aktywizacj~ spolecznct i zawodowct os6b niepelno
sprawnych. Aktualny zakres zadan oraz formy swiadczeit z zakresu pomocy spolecznej, 
kt6re SCI. realizowane przez MOPS jest okreslony w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o 
pomocy spolecznej (Dz. U. 64 z 2004 roku, poz. 593, z p6:Zniejszymi zmianami). 

Poza realizacjct zadail z zakresu pomocy spolecznej, Miejski Osrodek Pomocy Spolecz
nej, na zlecenie gminy realizuje takze inne, pozapomocowe zadania, w tym: 

• dodatki rnieszkaniowe od 1995 roku (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodat
kach mieszkaniowych - Dz. U. z 2001 roku nr 71, poz. 734 z p6zniejszymi zmiana
mi), 

• swiadczenia rodzinne od 2004 roku (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadcze
niach rodzinnych - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z p6iniejszymi zmianami i 
ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o post~powaniu wobec dluznik6w alimentacyj
nych oraz zaliczce alimentacyjnej- Dz. U. Nr 86, poz. 732, z p6zniejszymi zmiana
mi), 

• prace spolecznie ui.yteczne, wynikajctce z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z p6:Zniej
szymi zmianami). 

Zadania realizowane przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Radomiu przedsta
wiono na rys. 2. 
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Rys. 2. Zadania Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 

Zr6dlo: opracowanie wlasne 

Zadania z zakresu 
administracji 
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Wzrost liczby zadan realizowanych przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej skutkuje 
zwi((kszeniem jego bud:letu. Nalezy w tym miejscu zaznaczyc, ze srodki wydatkowane 
przez Osrodek w 40% pochodzct z budzetu rniasta, zas w 60% z budi:etu panstwa (szczeg6-
lowct analiz~ ilustruje tabela 1). 

Tabela I. Zadania wykonywane przez MOPS i ir6dla ich finansowania w 2007 roku. 

Finansowanie ze Finansowane ze Razem wydatki 
Zadania srodk6w wlasnych srodk6w panstwa 

wzl w zl 
wzl 

Zadania wtasne gminy 
Zasilki i pomoc w naturze 7 109 764,00 8 803 942,62 15 913 706,62 
Dodatki mieszkaniowe 12 006 986,19 - 12 006 986,19 
Osrodki wsparcia 638 245,67 5 889,31 644 134,98 
Uslugi opiekuncze 195 709,06 - 195 709,06 
Dozywianie 1 489 640,00 5 950 600,00 7 440 240,00 
Prace spolecznie uzyteczne 467 585,74 - 467 585,74 
Osrodek Pomocy Spolecznej II 213 035,27 3 704 271,99 14 917 307,26 
Pozostate zadania wlasne 44 869,76 - 44 869,76 
!Atczna kwota wydatk6w 33 165 835,69 18 464 703 92 51 630 539,61 

Zadania wtasne powiatu 
Rodziny zastepcze 3 874 380,21 - 3 874 380,21 
Pomoc dla dzieci 387 224,70 - 387 224,70 
Pobytw DPS poza Radomiem 523 557,95 - 523 557,95 
Obsluga PFRON - u 358 699,74 - 358 699,74 
Pozostate zadania wlasne powiatu 266 583,63 25 000,00 291 583,63 
L(lczna kwota wydatk6w 5 410 446,23 25 000 00 5 435 446,23 

Zadania zlecone 
Swiadczenia rodzinne i zaliczka 

52 751 977,60 52 751 977,60 
alimentacyjna 

-
Zasitki stale - 5 021 793,43 5 021 793,43 
Skladki zdrowotne - 4 10 096,91 410 096,91 
Osrodek wsparcia - Srodowisko- - 365 378,26 365 378,26 
wy Dom Samopomocy 
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Uslugi opiekuncze specja1istyczne - 187 638,02 187 638,02 
Zesp6l ds. orzekania o stopniu 
niepelnosprawnosci - 314963,10 314963,10 

Pozostale zadania z1econe - 150 027,06 150 027,06 
Lltczna kwota wydatk6w - 59 201 874 38 5920187438 
Fundusz celowy PFRON - - 5 594 246,53 
Og6lem wydatki 38 576 281,92 77 691 578,30 121 862 106,75 

Zr6dlo: sprawozdanie MOPS za rok 2007, s. 74. 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej, poza budi:etem, realizuje zadania wynikajll_ce z 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych 
srodk6w Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepdnosprawnych. 

Jak wynika z tabeli l, jei:eli chodzi 0 finansowanie ze srodk6w wlasnych przeznaczo
nych bylo na dodatki mieszkaniowe (12 006 986,19 zl) oraz zasilki i pomoc w naturze 
(7 109 764,00 zl). L<tczna kwota wydatk6w wlasnych gminy wyniosla w 2007 roku 
33 165 835,69 zl. Z tego wynika, i.e dodatki mieszkaniowe oraz zasilki i pomoc w naturze 
stanowily prawie 58% og6lu wydatk6w z srodk6w wlasnych gminy. Jei:eli chodzi nato
miast o wydatki finansowane ze srodk6w panstwa, zdecydowanie przewai:ajll, wydatki na 
swiadczenia rodzinne i zaliczkf( alimentacyjnll, (52 751 977,60 zl). Wydatki te stanowill, 
prawie 68% og6lnych wydatk6w finansowanych z budzetu panstwa. Koszty te pokazujll_ 
nam, i:e wsparcie fmansowe rodzin jest olbrzymie i w wielu przypadkach wydatki te zaspo
kajajll_ podstawowe potrzeby bytowe rodzin radomskich. 

Od 2004 roku Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej, w imieniu Gminy, realizuje zada
nia przewidziane w ustawie o swiadczeniach rodzinnych, jako jeden z najwai:niejszych 
punkt6w pomocy rodzinom. W 2007 roku odnotowane zostalo niewielkie zmniejszenie 
liczby swiadczeniobiorc6w w stosunku do roku 2006, a co za tyro idzie zmniejszyla sift 
ilosc wyplacanych swiadczen. Zwi~kszyla si~ jedynie liczba wyplacanych zasilk6w piel~
gnacyjnych oraz srednia wysokosc wyplacanych swiadczen (szczeg6lowll_ analizf( ilustruje 
tabela 2). 

Tabela 2. Analiza swiadczen rodzinnych 2004 - 2007 

Rodzaj swiadczenia Rok 
llosc swiad- {4cznykoszt 

Srednia wysokosc 
czeri swiadczenia 

2004 157190 1036 467 44,76 

Zasilek rodzinny 2005 271 133 12114486 44,68 
2006 311 115 18 585 552 50,10 
2007 308 600 18 837 867 61,00 
2004 82 304 15 590 835 189,43 

Dodatki do zas ilk6w rodzinnych 
2005 123 348 19 726 019 159,92 
2006 104 389 13 808 025 132,27 
2007 96 535 13 743 963 142,37 
2004 10 522 I 513 440 143,84 

Zasilki pielc;gnacyjne 
2005 25 002 3 597424 144,00 
2006 43 163 6 349 890 147,11 
2007 48 291 7 388 523 15300 
2004 4 018 I 679 966 418,11 

Swiadczenia pielc;gnacyjne 
2005 6 329 2 657 996 420,00 
2006 6 083 2 549 520 419,12 
2007 5 902 2 474 674 419,29 

Zaliczka alimentacyjna 
2004 - - -
2005 II 265 I 970 432 174,92 
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2006 38 389 6 439 487 176,96 
2007 33 113 5 938 343 179,34 
2004 - 455 967 -

Sldadki na ubezpieczania emeryta1ne i 2005 5 299 732 648 138,26 
rentowe niekt6rych swidczeniobiorc6w 2006 5 459 696 632 127,38 

2007 4 644 615 579 132,55 
2004 - - -

Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia 2005 - - -
dziecka 2006 2 157 2 157 000 I 000 

2007 2 165 2 165 000 I 000 

Zr6dlo: sprawozdania MOPS za rok 2007, s.73 

Powody zmniejszenia liczby os6b uprawnionych do swiadczen Slt nastcrpujll_ce: 
• kryterium dochodowe uprawniajll_ce do swiadczen w wysokosci 504 zllub 583 zl po-

zostaje na tym samym poziomie od 2004 roku, 
• wzrost wynagrod.zen w wicrkszosci grup pracowniczych, 
• zmniejszenie stopy bezrobocia, 
• wzrost wynagrodzen zwill_zany z podejmowaniem pracy za granicll_. 

Jak wynika z tabeli 2 ilosc poszczeg6lnych swiadczen (zasilek rodzinny + dodatki) 
wzrasta od roku 2004 do roku 2006. Najwicrcej przydzielanych jest rodzinom zasilk6w 
rodzinnych i dodatk6w do nich, a taki:e zasilk6w pielcrgnacyjnych. Z roku na rok rosnie 
r6wniez lll_czna kwota srodk6.w przeznaczanych na wyplatcr swiadczen. Cill_gly wzrost przy
dzielanych przez MOPS swiadczen zwill_zany jest z utrzymujll_cll_ sicr lub zwicrkszajll_Clt liczb~t 
swiadczeniobiorc6w. Na podstawie tabeli 2 widac r6wniez, ze zwicrksza sicr srednia wyso
kosc poszczeg6lnych swiadczen. Jedynym swiadczeniem, kt6rego wysokosc utrzymuje sicr 
jest swiadczenie opiekuncze - swiadczenie pielcrgnacyjne. 

Reasumujll_c ~aleiy stwierdzic, iz bardzo duta liczba os6b skorzystala ze wsparcia fi
nansowego udzielanego przez MOPS w ramach swiadczen rodzinnych. Ze swiadczen ro
dzinitych (zasilek rodzinny + dodatki i swiadczenia opiekuncze) skorzystalo w sumie 
16 130 osoby w lll_cznej liczbie wydanych swiadczen (narastajll_co) 405 135. L~tcznie wyda
no na realizacjcr powyzszych zadan kwotcr 32 581 830 zt. 

Podsumowanie 

Instytucje wspierajll_ce rodzincr starajll_ sicr lagodzic sytuacjcr os6b i rodzin poprzez wdra
ianie pozamaterialnych form pomocy - praca socjalna wobec indywidualnych os6b i ro
dzin, praca poprzez grupcr, aktywizowanie spolecznosci lokalnej, promowanie dzialalnosci 
wolontarystycznej. Ich gl6wnym eel em jest pomoc srodowiskom wykluczonym spolecznie 
oraz zapobieganie marginalizacji os6b i rodzin, poprzez ich spoleczne aktywizowanie, 
psychiczne wzmacnianie i mobilizowanie ich do podejmowania staran w celu poprawy 
swojej sytuacji. Naleiy jednak otwarcie powiedziec, ze same formy pomocy pozamaterial
nej nie rozwi~tz~t problem6w, Slt one dzialaniem waznym, ale jedynie wspomagajll_cym, 
podtrzymuj~tcym. Osobom i rodzinom nalezy zapewni6 srodki na zaspokojenie podstawo
wych potrzeb bytowych lub stworzyc takie warunki, zeby srodki te mogly zdobyc we wla
snym zakresie (poprawa sytuacji na rynku pracy). W innym przypadku staniemy sicr swiad
kami coraz szerszej pauperyzacji, co z kolei moze doprowadzic do dezintegracji rodzin, 
rozszerzenia sicr zjawisk patologicznych pocz~twszy od wszelkich nalog6w na przestcrp-
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stwach skonczywszy. Ponadto nalei:y zaznaczyc, ze rozwijanie form pomocy pozamaterial
nej wymaga takZe ponoszenia okreslonych naklad6w finansowych, zwi<:tzanych mi~dzy 
innymi: z koniecznosci(l zatrudnienia specjalist6w, organizowaniem szkolen, dojazd6w na 
szkolenia, zabezpieczenia pocz~stunku klientom uczestnicz(lcym w zaj~ciach grup, koszt6w 
tworzenia swietlic i ognisk dla dzieci, zabezpieczania wldadu wlasnego, kt6ry jest wyma
gany w realizacji r6i:nego rodzaju projekt6w. 
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