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Arkadiusz Durasiewicz 

SYTUACJA SOCJALNA RODZINY RADOMSKIEJ 

1. Wprowadzenie 

Najog6lniej definiuje si~ rodzin~ jako podstawow~ kom6rk~ spoleczn~ 
skladaj~c~ si(( z rodzic6w (rodzica) i dzied. Istnieje szereg r6znych definicji 
rodziny, opisuj~cych j~ np. jako konfiguracj~ jednostek powi~zanych ze sob~ 
przez malzenstwo lub adopcj~, przechodz~c<l z biegiem czasu przez procesy: 
tworzenia, rozwoju, konsolidacji, kurczenia si~ i rozwi~zania. 

Z drugiej strony spotykamy poj~cie polityki prorodzinnej, kt6ra nie ozna
cza - wbrew pozorom - tego samego, co polityka spoleczna wobec rodziny. 
Polityka prorodzinna to dzialalnosc, maj~ca na celu rozw6j rodziny bez 
wzgll(du na jej status materialny. 

lnne definicje odnosz~ si~ do spolecznej akceptacji trwalego obcowania 
pkiowego. W defmicjach rodziny podkresla sil( instytucjonaln~ form(( mal
zenstwa, poprzez kt6r~ powstaje system pokrewienstwa i dziedziczenia. Ro
dzinl( traktuje sil( r6wniez jako podmiot gospodaruj~cy, to znaczy zapewnia
j~cy swym czlonkom utrzymanie i opiek((, zaspokajaj~cy ich potrzeby mate
rialne i przygotowuj~cy dzieci do samodzielnego zycia. 

2. Charakterystyka kwestii spolecznych w rodzinie radomskiej 

W Radorniu jest 62,9 tys. rodzin (84.900 gospodarstw domowych), co 
daje drugie miejsce w woj. mazowieckim. W wojew6dztwie mazowieckim 
podregion radomski wyr6znil sil( najwyzszym odsetkiem rodzin zlozonych 
z malzenstw z dziecrni w stosunku do og6lu rodzin w gospodarstwach ( od
powiednio 59,5% i 58,8%). Na poziomie powiat6w wys~ilo jeszcze wil(k
sze zr6Znicowanie w odsetkach mal:lenstw z dziecrni. Najwi((kszy udzial 
takich rodzin odnotowano w radomskim 62,8% - 2 rniejsce9

. R6wniez na 
poziornie powiat6w najwyzszy odsetek rodzin niepelnych odnotowano 

8 J.Auleytner, K.Ghtbicka, Polskie kwestie socjalne na przelomie wiek6w, WSP 
TWP w Warszawie, 2001, s.l83. 

9 I.PaJgan, Rodzina radomska- jej problemy i zagroi:enia, Diagnoza socjalna regionu 
radomskiego wybrane zagadnienia, Polskie Towarzystwo Polityki Spolecznej Regionalny 
Oddziai w Radomiu, Biuletyn Informacyjny, Radom 2004, s.9. 
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w Radomiu (22,3%)10
. Wsr6d klient6w MOPS w Radomiu rodziny niepelne 

stanowily znacznct cz~sc - tj. 2231 rodzin w tym 101 to ojcowie samotnie 
wychowujqcy dzieci. Samotne wychowywanie dzieci przez klient6w Osrodka 
rna r6znorodne podloze, kt6re najcz~5ciej spowodowane jest: 

rozwodem - 683 przypadki, 
wyborem, czyli swiadomie podj~tct decyzjct o niewictzaniu si~ z oj
cem dziecka - 595 przypadk6w, 
nieformalnct separacjct- 390 przypadk6w, 
smiercict wsp6lmalzonka- 337 przypadk6w. 

Rodziny niepelne borykaly si~ z wie1oma problemami spolecznymi, wsr6d 
kt6rych pr.wdowalo bezrobocic, ub6stwo i problemy wychowawcze, tylko ze 
w tym przypadku byly one znaczniej spot~gowane, poniewaz musiala im 
stawic czola jedna osoba. 
Na drugim miejscu wsr6d klient6w MOPS korzystaj'l._cych ze wsparcia za
r6wno rzeczowego jak i frnansowego S<t rodziny pelne. Typowe modele ro
dziny radomskiej to: 

2+ 1 czyli rodzice z jednym dzieckiem, 
2+2 czyli rodzice z dwojgiem dzieci. 

Owe rodziny borykaly si~ z podobnymi problemami jak rodziny niepelne, 
czyli dotyczylo ich bezrobocie, ub6stwo i problemy opiekunczo
wychowa wcze, ale r6wniez uzaleznienia i przemoc w rodzinie. 
Okolo 10% srodowisk korzystaj<~_cych z pomocy w roku 2004 to rodziny 
wielodzietne (czyli rodzice z trojgiem lub wic;:kszct iloscict dzieci). Rodziny te 
dotykaly problemy bezrobocia, ub6stwa, przemocy, uzalei:nien i niepelno
sprawnosci. 
Ostatni<t grup~ stanowi<~_ rodziny zast~pcze - w roku 2004 w Miejskim Osrod
ku Pomocy Spolecznej w Radomiu by!o zarejestrowanych 234 rodzin zast~p
czych, w kt6rych bylo umieszczonych lctcznie 331 dzieci. Jest to o tyle nie
pokoj'l._ce, ze najwi~kszct grupf( - 282 stanowily dzieci majctce oboje lub przy
najmniej jedno z rodzic6w, kt6rzy jednak nie potrafili zaspokoic potrzeb 
swoich dzieci, a taki:e stosowali wobec nich przemoc. Dane wskazujlt, ie 
w rodzinach zast~pczych wychowywalo si~ lctcznie 452 dzieci, w tym 103 
dzieci wlasnych. Oznacza to, ze w rodzinach zast~pczych najwi~cej przeby
wa tzw. sierot spolecznych, czyli dzieci, kt6rych rodzice (jedno lub oboje) 
zyjlt, ale nie wype!niaj'l._prawidlowo swoich funkcji rodzicielskich. 

Do grup najbardziej zagrozonych zjawiskiem wykluczenia spolecznego 
nalezy zaliczyc: 

10 Tamze, s.9. 
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dzieci i mlodziez ze srodowisk zaniedbanych oraz wychowuj<tcych 
si~ poza rodzin<t, 
osoby bezrobotne, w tyrn w szczeg61nosci dlugotrwale oraz kobiety 
pozostaj<tce poza rynkiem pracy, 
kobiety samotnie wychowujctce dzieci, 
ofiary patologii zycia rodzitlllego, 
osoby o niskich kwalifikacjach, 
osoby i:yj<tce w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, 
niepelnosprawnych i przewlekle chorych, 
osoby psychicznie chore, 
starsze osoby samotne, 
osoby opuszczaj<tce zaklady kame, 
osoby naleZ<tce do romskiej rnniejszosci etnicznej. 

Najbardziej dolegliwyrni problemami spolecznymi dotykaj<tcymi rodziny 
radomskie S<t: 

bezrobocie, 
niepelnosprawnos6, 
ub6stwo, 
samotne wychowywanie dzieci, 
uzalei:nienia, 
przemoc. 

Szczeg6lnie niepokoj<tcym zjawiskiem jest rosn<tce z roku na rok bezro
bocie i niekorzystne zmiany na radomskim rynku pracy. Zjawisko bezrobocia 
dotyka wszystkie grupy wiekowe i zawodowe, niezaleznie od wyksztalcenia 
i plci. Na dzien 30 marca 2005 roku w Powiatowym Urz~dzie Pracy zareje
strowanych bylo 4 7.341 os6b bezrobotnych z powiatu grodzkiego z czego 
os6b dlugotrwale bezrobotnych jest 34.177. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
dla miasta Radornia wynosila 28,1% (w wojew6dztwie mazowieckirn 
15.2%)11

• Dominuj<tC<t grup~ wsr6d bezrobotnych stanowi<t osoby dlugotrwa
le bezrobotne i bez prawa do zasilku (zasilku takiego nie pobiera okolo 84 % 
og6lu bezrobotnych). 

Wynikiem dlugotrwalego bezrobocia S<t bardzo powai:ne zrniany w psy
chice bezrobotnych oraz ich izolacja spoleczna. Dla wi~kszosci os6b bezro
botnych, szukanie pracy staje si~ bezsensowne a bezrobocie jest w pewnyrn 
sensie sposobem na zycie, w zwi<tzku z czyrn ich aktywizacja spoleczno -
zawodowa jest bardzo trudna. Struktura dlugotrwalego bezrobocia jest istotna 
ze wzgl~du na negatywne skutki psychospoleczne tego zjawiska. Negatywne 
skutki psychospoleczne bezrobocia najbardziej ujawniaj<t si~ w okresie okolo 

11 Dane statystyczne Powiatowego Urz'<du Pracy w Radomiu, Radom 2005. 
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p6ltora roku. Dlatego tez aktywizacja spoleczno- zawodowa dla os6b dlugo
trwale bezrobotnych wymaga zastosowania zupelnie innych metod pracy 
oraz poswi~cenia znaczenie dlui:szego czasu, niz dzieje si~ to w przypadku 
os6b pozostajl\_cych bez zatrudnienia do 12 miesi~cy. Ponadto osoby dlugo
trwale bezrobotne zagrozone set patologil\_ spolecZI1l\., ich sytuacja zrnniejsza 
szanse na znalezienie pracy, a tym samym powoduje degradacj~ materialnct 
i spolecznl\_jednostek dotkni~tych tym problemem oraz ich rodzin, co z kolei 
cz~sto prowadzi do spolecznego wykluczenia. 

Duze zaniepokojenie budzi los grupy najstarszych bezrobotnych powyzej 
45. roku zycia. W zasadzie pozostawieni set oni samym sobie. Dla tych os6b 
nie rna miejsc pracy ani r6wniez zadnych mozliwosci otrzymywania swiad
czen z ubezpieczenia spolecznego. Osoby te zazwyczaj majl\_ za sobq dlugi 
staz pracy, dla pracodawc6w set jednak zbyt zaawansowani wiekowo, by ich 
zatrudnic bqdi tez S(\_ zbyt mlodzi, aby pobierac swiadczenia przedemerytalne 
lub emerytalne. Cz~sto jednct z cech charakteryzujqcych t~ grup~ wiekowa, 
jest bardzo slabe a czasem nawet zadne przygotowanie zawodowe. Nie bez 
znaczenia jest tez zwiqzany z wiekiem fakt stosunkowo szybkiego obnizania 
si~ jej sprawnosci fizycznej. Mozliwosci i ch~ci w tej grupie set bardzo moe
no ograniczone ze wzgl~du na brak ofert pracy w tym przedziale wiekowym. 
Dlatego tez przewazajqca cz~sc bezrobotnych staje si~ podopiecznymi osrod
k6w pomocy spolecznej, b~dqc ,emerytami" bez swiadczen na dlugo przed 
osictgni~ciem wieku emerytalnego. 

R6wnie niepokojqcym zjawiskiem jest bezrobocie wsr6d ludzi mlodych 
do 25. roku zycia. Co trzeci zarejestrowany bezrobotny to osoba w wieku 
18-24 lata. Stanowiq oni okolo 19% og6lu bezrobotnych zarejestrowanych 
w PUP w Radomiu (7.914 os6b) 12

• Wedlug prognozy, w najblii:szych latach 
wejdct na rynek pracy kolejne roczniki wyzu demograficznego !at osiemdzie
siqtych, pozostajctce jeszcze w systemie edukacji. Ponadto bezrobocie moze 
powstac na skutek utraty pracy, b~dqcej wynikiem zwolnienia oraz wydluze
nia si~ okresu poszukiwania pierwszej pracy po ukoflczeniu szkoly. Jedno
czesnie przyrost zasob6w pracy nie jest r6wnowa:lony przyrostem nowych 
miejsc pracy w gospodarce, co moze skutkowac wzrostem bezrobocia w tej 
grupie wiekowej. 

Cechct charakterystycznct radomskich bezrobotnych jest ich niskie wy
ksztalcenie oraz brak kwalifikacji, kt6re utrudniajq znalezienie zatrudnienia. 
Najwi~cej os6b zarejestrowanych jako bezrobotne posiada wyksztalcenie 
zasadnicze zawodowe (32,7%- 8.930 os6b) oraz girnnazjalne i podstawowe 
(30,6% - 8.355 os6b). Osoby z wyksztalceniem wyzszym stanowiq_ najmniej 
licznq_ grup~ os6b bezrobotnych (6,5% - 1.785 os6b). Poziom wyksztalcenia 

12 Dane statystyczne Powiatowego Ur~~du Pracy w Radomiu. 
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wplywa r6wniez na czas pozostawania bez pracy. Najszybciej znajduj~ prac~ 
osoby z wyksztalceniem wy:lszym. Niskie lub nieadekwatne do potrzeb 
1oka1nego rynku pracy wyksztakenie powainie zmniejsza szanse na zatrud
nienie. 

Tak wysokie bezrobocie poci~a za sob!\, wiele niekorzystnych zjawisk 
spolecznych takich jak: ub6stwo, bezdomnosc, uza1eznienia, przemoc, prze
st~pczosc, utrata poczucia bezpieczenstwa, bezradnosc zyciowa, napi~cia 
spoleczne, pogorszenie stanu zdrowia. Ponadto niekorzystna sytuacja na 
radomskim rynku pracy, pauperyzacja mieszkanc6w, nasilanie problem6w 
spolecznych powoduje, ze w Radomiu coraz wi~ksza i1osc os6b nie radzi 
sobie we wlasnym zakresie z zaspakajaniem podstawowych potrzeb byto
wych oraz rozwi<tzywaniem codziennych problem6w. St!\_d tez od ki1ku lat 
systematycznie wzrasta liczba klient6w Miejskiego Osrodka Pomocy Spo
lecznej. W roku 2005 z r6inych form pomocy skorzystalo l!\,cznie 11.293 
srodowisk (pod tym poj~ciem nale:ly rozumiec osoby samotne 1ub rodziny), 
w kt6rych i:yje 29.211 os6b. Klientami pomocy spolecznej w roku 2005 bylo 
okolo 13% mieszkanc6w miasta. 
Srodowiska, ktore w roku 20os korzystaty z romego rodzaju swiadczen 
z zakresu pomocy spolecznej, borykaly si~ z wieloma problemami, powodu
j!\_cymi ich dysfunkcjonalnosc. Wi~kszosc z nich zmagala si~ z kilkoma pro
blemamijednoczesnie, co ilustruje ponizsze zestawienie i wykres: 

bezrobocie- dotyczylo 8.028 srodowisk, co stanowi 71,1% og6lu 
korzystaj!\_cych z pomocy, 
bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego- dotyczyla 1.465 srodowisk (13%), 
niepelnosprawnosc- dotyczyla 2.586 srodowisk (22,9%), 
alkoholizm- dotyczyl448 srodowisk (4%), 
dlugotrwala choroba- dotyczyla 1.165 srodowisk (10,3%), 
ochrona macierzynstwa- dotyczyla 313 srodowisk (2,8%), 
bezdomnosc- dotyczyla 92 srodowisk (0,8%), 
inne (zdarzenia losowe, narkomania, trudnosci w przystosowaniu do 
zycia po opuszczeniu zakladu kamego) dotyczylo 108 srodowisk 
(1%). 
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Wykres 1. GLOWNE PROBLEMY KLIENTOW POMOCY 
SPOLECZNEJ 

• bezrobocie 
o dlugotr.vala choroba 

cinne 

• niepelnosprawnosc 
•aJkoholtzm 
• bezdomnost 

m bezradnosc opiekuricza 
o ochrona macierzynstwa 

Zr6dlo: lnfonnacje uzyskane z MOPS w Radomiu 
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z powyzszych danych wynika, ze dominujctcym problemem wsr6d klien
t6w pomocy spolecznej w Radomiu jest bezrobocie. Niedostateczna ilosc 
miejsc pracy, upadek wielu gal~zi przemyslu, likwidacja zaklad6w pracy 
oraz stosunkowo niski poziom kwalifikacji decydujct o wysokiej liczbie 
klient6w MOPS pozostajctcych bez pracy. Przyczyny tej sytuacji nalezy upa
trywac nie tylko w braku pracy. Cz~sto bezrobocie przyczynilo si~ do poja
wienia siy takich problem6w, jak uzalei:nienia, niepelnosprawnosc, bezdom
nosc, sieroctwo spoleczne i one staly si~ kwestiami dominujctcymi. 

Na kolejnym miejscu przyczyn (okoto 20%) korzystania z pomocy plasu
je siy problem niepelnosprawnosci. Duzct ilosc w tej grupie stanowi niepelno
sprawna mlodziez z niskim poziomem aktywnosci zawodowej wynikajctcej 
nieraz z ni"Lszych kwalifikacji a takZe z niewiary w szanse znalezienia pracy. 
Niepelnosprawnosc to jedna z gl6wnych kwestii spolecznych, kt6ra utrudnia 
funkcjonowanie coraz wi~kszej liczbie ludzi. W Radomiu problem ten doty
czy ponad 25.000 os6b, co stanowi ponad 11% og6lu mieszkat'tc6w. W tej 
liczbie okolo 6.000 os6b to klienci Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej. 
Osoby i rodziny dotknicrte problemem niepelnosprawnosci, z powodu barier 
architektonicznych i spolecznych, nie mogct w pelni korzystac z dobro
dziejstw tycia spolecznego oraz przyslugujctcych im praw, cow efekcie pro
wadzi do ich spolecznego wykluczenia. 
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W Radomiu prawie co dziesia.ty mieszkaniec miasta jest osoba. niepelno
sprawnct. Srednio co trzeci niepelnosprawny legitymowal si~ wyksztalceniem 
podstawowym (34,2%) oraz wyksztalceniem srednim (ok.29%). Wyksztalce
niem wytszym legitymowata si~ co pi~tnasta osoba niepelnosprawna 
(6,6%)13

. Chociai: funkcjonowanie os6b niepelnosprawnych jest przede 
wszystkim zdetenninowane rodzajem i nasileniem zdrowotnych ograniczen, 
to r6:lne wymiary ich sytuacji i mozliwosci zyciowych sa. w bardzo duzej 
mierze wsp6lokreslane przez poziom wielu czynnik6w takich jak: 

unonnowania w obszarze polityki spolecznej, 
dost~pnosc i poziom swiadczen zdrowotnych, 
wysokosc srodk6w finansowych przeznaczonych na r6zne formy re
habilitacji, 
sytuacja rodzinna, 
warunki materialne, 
wydolnosc opiekuncza rodziny oraz postawy spoleczne. 

Z powyZ5zego wynika, ze zaspokojenie potrzeb os6b niepelnosprawnych 
w gl6wnej mierze uzale:Znione jest nie od nich samych, ale od sytuacji ro
dzinnej, srodowiskowej, udost~pnianych przez panstwo zabezpieczen socjal
nych, mozliwosci rehabilitacji medycznej i integracji spolecznej. Dlatego tez 
niepelnosprawnosc - zaraz po bezrobociu - byla druga. z przyczyn korzystania 
z pomocy. W strukturach Osrodka funkcjonuje Dzial Rehabilitacji Os6b 
Niepelnosprawnych, realizuja.cy zadania maja.ce na celu rehabilitacj~ zawo
dowa. i spoteczna. os6b niepelnosprawnych. W strukturach MOPS funkcjonu
je r6wniez Miejski Zesp6l ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci rozpatruja.ce 
wnioski o ustalenie niepelnosprawnosci. 
Niezwykle wa:lna r6wniez w przypadku os6b niepelnosprawnych jest rehabi
litacja spoleczna b~da.c cz~scia. og61nego procesu rehabilitacji. Proces ten na 
terenie Radomia wyst~puje na bardzo niskim poziomie ze wzgl~du na niska. 
swiadomosc i akceptacj~ spolecznct. kt6re powoduja. wycofywanie si~ niepel
nosprawnych z uczestnictwa w zyciu spolecznym. Niepelnosprawni miesz
kancy Radomia stanowict grup~ spoleczna. ulegajctcct marginalizacji w sferze 
pracy i ekonomicznej. Marginalizacja ta widoczna jest r6wniez w sferze 
socjalnej, dowodem czego mogct bye utrudnienia w dost~pnosci do specjali
stycznych uslug medycznych. Przy tym wszystkim nalezy pami~tac, ze dlu
gotrwala deprywacja materialna warunk6w :Zycia os6b niepeh10sprawnych, 
ograniczenie dost~pnosci do rehabilitacji leczniczej na wymaganym pozio
mie i brak dost~pnosci do uczestnictwa w :Zyciu spolecznym doprowadzic 

13 J.Borek, Osoby niepelnosprawne w spolecznosci radomskiej, Diagnoza socjal
na rcgionu radomskiego wybrane zagadnienia, dz.cyt., s.59. 
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moze do samoograniczenia potrzeb, d¥en, aspiracji, do narastania zyciowej 
pasywnosci i fun.kcjonalnych ograniczen. 

Niezwykle wai:nym problem w regionie radomskim jest r6wniez problem 
ub6stwa. Prawie ~ srodowisk Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej stanowi<~. 
srodowiska obj~te pomoc<~. w spos6b ci<~.gly. W tej grupie okolo 32 % stanowi<~. 
srodowiska, dJa kt6rych gl6Wll<l. form<~. pomocy S<l. Swiadczenia 0 charakterze 
obligatoryjnym, natorniast 27% stanowi<~. te, kt6re naleZy uznac za ,uzalei:nione" 
od pomocy. Osoby te traktuj<~. swiadczenia z MOPS jako stale :Zr6dlo dochodu, 
za5 bycie klientem Osrodka jako spos6b na Zj'cie. Nie S<l oni zainteresowani 
zrnian<~. swojej sytuacji. Cech<l. charakterystyczna tej grupy os6b S<l. postawy rosz
czeniowe i syndrom ,wyuczonej bezradnosci". Niejednokrotnie ,wzorzec klienta 
pomocy spolecznej" przekazywany jest z pokolenia na pokolenia. Przyczyn 
wyksztalcenia si~ w osobach i rodzinach syndromu ,uzalei:nienia od pomocy 
spolecznej" jest wiele, ale najwai:niejsze to: 

dlugotrwale bezrobocie, 
niezaradnosc zyciowa, 
wyuczona bezradnosc, 
'W)'godnictwo, 
uzaleznienie od alkoholu. 

Znacznie rzadziej , bo jedynie w okolo 14% przypadk6w, gl6wnym pro
blemem byla bezradnosc w sprawach opiekunczo - wychowawczych oraz 
prowadzania gospodarstwa domowego. Na jeszcze dalszych rniejscach znala
zly si~ problemy zwi<~.zane z bezdornnosci'l., sieroctwem, alkoholizmem. Nie 
nalezy jednak przyjmowac, ze sprawy zwi<~.zane z bezradnosci<~. w sprawach 
opiekunczo - 'W)'Chowawczych, uzaleznieniami stanowi<~. niewielk.ie odsetek, 
albowiem tego rodzaju problemy najcz~sciej towarzysz<~. tym, kt6re uplaso
waly si~ na czele, czyli bezrobociu, niepelnosprawnosci. Ludzie bardzo cz~
sto nie chq sil( przyznawac do uzaleznien, czy tez bezradnosci, cz~sto zas po 
prostu z takimi problemami si~ nie utozsamiaj<~.. 

Nalezy zwr6cic uwag~, i:e w ponad 31% (3 .927) srodowisk korzystaj<~.
cych z pomocy w roku 2005 wyst~puje wi~cej niz jeden problem, zas ponad 
6% (795 srodowisk) naleZy uznac jako srodowiska wieloproblemowe, kt6re 
najbardziej S<l. narazone na zjawisko wykluczenia. 

Nadui:ywanie alkoholu i przest~pczosc stanowi<~. jeden z najpowai:niej
szych problem6w natury spolecznej. Uzalei:nienie od alkoholu negatywnie 
wplywa na osoby go nadui:ywaj<~.ce przyczyniaj<~.c si~ do powstawania wielu 
powai:nych schorzen bl(d<~.cych cz~sto powodem niepelnosprawnosci. Naj
cz~sciej staje sil( takZe przyczyn<~. zaburzen zycia rodzinnego (konflikty, ub6-
stwo, przemoc, itp.) oraz konflikt6w z prawem. 
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Przyczyny naduzywania alkoholu S<l. zlozone, jednaki:e najcz((stszymi 
przyczynami alkoholizmu S<l.: 

niepowodzenia zyciowe i ZWi'l.zane Z nimi cierpienia psychiczne, 
zle obyczaje i wzorce zwi'l.zane z piciem alkoholu, 
bh;:dy wychowawcze rodzic6w14

• 

Bior'lc pod uwag(( picie alkoholu przez mlodziez, w tym radomsk<t, przyznac 
nalezy, i:e niewcttpliwie wplyw maj'l. tutaj kultywowane przez nasze spole
czenstwo zle obyczaje i wzorce kulturowe zwi'lzane z piciem alkoholu -
spoi:ywanie wysokoprocentowych napoi alkoholowych, upijanie si(( i spo
leczne przyzwolenie na te zjawiska. Duzy wplyw maj'l. r6wniez niepowodze
nia zyciowe i zwi'l.zane z nimi problemy natury psychicznej. 

Ponadto Radom jak i inne srednie i duze miasta charakteryzuje si(( wyso
k'l. dynamikll zjawisk przest((pczych, w tym r6wniez dotyczllcych mlodziezy. 
Radom jest uznawany zajedno z najmniej bezpiecznych miast wojew6dztwa 
mazowieckiego. Liczba nieletnich, kt6rzy popelnili czyny zabronione z roku 
na rok rosnie. Nieletni przest((pcy dokonujll najcz((sciej kradziety rower6w, 
pieni((dzy, radioodbiomik6w samochodowych i telefon6w kom6rkowych. 
Cechll charakterystycznll dzialalnosci nieletnich na terenie Radomia jest 
wielokrotnosc popelniania czyn6w zabronionych i dzialalnosc grupowa nie
letnich. W grupach przest~pczych rna miejsce hierarchia waznosci, podzial 
r6l i specjalizacja w zakresie przest((pczosci polegajctca na tym, ze poszcze
g6lni czlonkowie grup ,specjalizujll si((" w okreslonej kategorii przest((pstw, 
jak np.: kradzieze, kradzieze z wlamaniem czy rozboje. Najgorszy w tym 
wszystkim jest fakt, ze obniZ:a si(( dolna granica wiekowa mlodocianych 
przest~pCOW, wsr6d kt6rych Sil dzieci UCZ~szczajllCe do szkoly podstawowej. 
Jak wynika z informacji Komendy Miejskiej Poiicji w Radomiu nieletni 
sprawcy Sll bardzo agresywni, brutalni, wulgami w stosunku do dzieci i star
szych ale r6wniez do swoich r6wiesnik6w. 

Powyi:sze informacje wskazujll na fakt, iz sytuacja w Radomiu jest dose 
powai:na jezeli chodzi o problemy spoleczne jego mieszkanc6w i ci~ly ich 
wzrost, spowodowany przede wszystkim transformacjct ustroju spoleczno
gospodarczego. 

Reasumujllc mozna stwierdzic, ze do najbardziej niekorzystnych zjawisk 
naleZ1l: 

staly wzrost bezrobocia, 
wzrost bezrobocia os6b niepelnosprawnych, kt6rych mobilnosc 
i mozliwosci obiektywnie S'l nii:sze, 

14 P.Gorczyca, Spo1eczne problemy alkoholizmu, ,Polityka Spo1eczna" 1997, 
nr 10, s.22. 
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wzrost liczby os6b korzystajl\_cych z pomocy spolecznej, 
pogl~biajl\_ce si~ zr6inicowanie spoleczne przestrzeni (sila ekono
miczna podstawowym kryterium wyboru lokalizacji przestrzennej, 
segregacja spoleczna, upadek i marginalizacja obszar6w starej za
budowy), 
uksztahowany, zwarty przestrzennie obszar ub6stwa ze szczeg61-
nym nasileniem zjawisk patologii, obejmujl\_cy przede wszystkim 
centraln<t cz~sc miasta, 
podzial przestrzeni na obszary ,stare" i ,mlode", 
wzrost liczby bezdornnych. 

Funkcjonujl\_ce w Radomiu plac6wki nie zaspakajajl\_ istniejl\_cych potrzeb. 
Brakuje r6wniez dziennych plac6wek opiekunczo - wychowawczych swiad
czl\_cych specjalistyczne formy uslug dla dzieci niepelnosprawnych intelektu
alnie lub innych wymagajl\_cych odr~bnych metod opiekunczo- wychowaw
czych. W najblizszych latach powinny pojawic si~ tak:l.e nowe plac6wki 
w szczeg6lnosci o charakterze socjoterapeutycznym. 

Jednl\_ z powazniejszych kwestii spolecznych, b~d'l_cych powodem pro
blem6w osobistych i rodzinnych Sl\. uzaleznienia: od narkotyk6w, lek6w, 
nikotyny i alkoholu. Prowadz<t one do utraty zdrowia, oraz rodz<t takie pro
blemy jak: przemoc, rozpad rodzin, przest~pczosc, itp. (w szczeg6lnosci 
jezeli chodzi o narkotyki po kt6re si~ga coraz wi~cej mlodych ludzi). Dlatego 
tez nalezy ten problem w najblizszym czasie zdiagnozowac oraz podejmowac 
dzialania prewencyjne w celu zapobiegania narastaniu tego zjawiska. 

3. Sposoby rozwhtzywania problemow rodziny 

3.1. Kwestie finansowe i rzeczowc 

Rodziny radomskie mogl\_ korzystac z pomocy spolecznej w formie 
swiadczen rodzinnych udzielanej przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej 
wRadomiu. 

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku 0 swiadczeniach rodzinnych15 

ilekroc jest mowa o rodzinie - oznacza to odpowiednio nast~pujl\_cych czlon
k6w rodziny: malzonk6w, rodzic6w, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna 
faktycznego dziecka oraz pozostajl\_ce na utrzymaniu dzieci w wieku do 
ukonczenia 24 roku zycia (do ukonczenia przez dziecko nauki w szkole, 
jednak nie dluzej niz do ukonczenia 21. roku zycia lub 24. roku zycia, jezeli 

IS Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. 0 swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. 
Nr 228, poz.2255, zm; Dz.U. z 2004r. Nr 35, poz. 305). 
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dziecko kontynuuje nauk\! w szkole lub szkole wyi:szej i legitymuje si\! orze
czeniem o umiarkowanyrn albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci). 
Jak wynika z powyzszego, definicja rodziny ustalona przez ustaw\! jest dose 
lapidama. Wynika to z faktu, ii: od tego w dui:yrn stopniu jest uzalei.nione 
przyznanie swiadczen rodzinnych. 
Istot~t swiadczen rodzinnych jest wsparcie i pomoc finansowa dla rodzin. 

Swiadczenia rodzinne przyznawane i wyplacane s~t na podstawie ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 roku 0 swiadczeniach rodzinnych16 a taki:e zgodnie 
z rozporz~tdzeniem z dnia 27 wrzesnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
poSt\!powania W sprawach 0 swiadczenia rodzinne17

. 

Rodzaje swiadczeli rodzinnych 
W ustawodawstwie polskim rodzinom spelniaj~tcym okreslone wymogi -
zawarte w ustawie o swiadczeniach rodzinnych18 przysluguj~t nast\!puj~tce 
rodzaje swiadczen: 
1. zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinnego z tytulu: 

urodzenia dziecka; 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezro
botnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania; 
samotnego wychowywania dziecka; 
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 
ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego; 
rozpoCZ\!Cia roku szkolnego; 
podj~cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

2. swiadczenia opiekuncze: 
zasilek piel\!gnacyjny; 
swiadczenie piel\!gnacyjne. 

Ustalenie prawa do swiadczeli rodzinnych oraz ich wyplata nasttaJujq 
odpowiednio na wniosek: 

malzonk6w; 
jednego z mali:onk6w; 

16 Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych, (Dz. U. 
z 2003r. Nr 228 poz. 2255 z p6in. zm.). 

17 RozpofZ!idzenie Ministra Polityki Spolecznej z dnia 27 wrzesnia 2004r. 
w sprawie sposobu i trybu postt<powania w sprawach o swiadczenia rodzinne, (Dz. U. 
z 2004r. Nr 213 poz. 2162). 

18 Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych, dz.cyt. 
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pelno1etniej osoby niepelnosprawnej lub innej osoby upowaznionej 
do reprezentowania dziecka. 

Zasilek rodzinny rna na ce1u cz~sciowe pokrycie wydatk6w na utrzymanie 
dziecka. 

Prawo do zasilku rodzinnego i dodatkow do tego zasilku przysluguje: 
rodzicom, jednemu z rodzic6w a1bo opiekunowi prawnemu dziecka; 
opiekunowi faktycznemu dziecka; 
osobie ucz<tcej si~. 

Zasilek rodzinny przysluguje jezeli doch6d rodziny w przeliczeniu na 
osob(( albo doch6d osoby ucz<tcej si~ nie przekracza kwoty 504,00 zl. 
W przypadku gdy czlonkiem rodziny jest dziecko legitymuj<tce sit( orzecze
niem o niepelnosprawnosci 1ub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacz
nym stopniu niepelnosprawnosci, zasilek rodzinny przysluguje, jezeli doch6d 
rodziny w przeliczeniu na osob~ albo doch6d osoby ucz<tcej si~ nie przekra
cza kwoty 583,00 zl. 

W okresie zasilkowym prawo do swiadczen rodzinnych usta1a Sit(, po
CZ<tWSZY od miesi<tca, w kt6rym wplyn<tl wniosek z prawidlowo wypelnio
nymi dokumentami, do koilca okresu zasilkowego. 
Od 1 wrzesnia 2006 r. wysokosc zasilku wynosi19

: 

1) 48,00 zl na dziecko w wieku do ukonczenia 5. roku zycia; 
2) 64,00 zl na dziecko w wieku powyzej 5. roku zycia do ukoilczenia 18 roku 

zycia; 
3) 68,00 zl na dziecko w wieku powyzej 18. roku zycia do ukoilczenia 

24. roku zycia. 

Zasilek rodzinny przysluguje do ukonczenia przez dziecko: 
18. roku .iycia lub 
nauki w szkole, jednak nie dluzej niz do ukonczenia 21. roku zycia, 

albo 

19 Rozpol'Z(\_dzenie Rady Ministrow z 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokosci do
chodu rodziny albo dochodu osoby ucz<tcej si~, stanowi<tcych podstaw~ ubiegania si~ 
o zasilek rodzinny oraz o wysokosci swiadczen rodzinnych, (Dz. U. z 19 lipca 2006 r. 
Nr 130, poz. 903). 
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24. roku zycia, jezeli kontynuuje naukf( w szkole lub szkole wyzszej 
i legitymuje siC( orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 
stopniu niepelnosprawnosci. 

Zasilek rodzinny przyslugujc osobie ucz!!cej si~ w szkole lub w szkole 
wyzszej, jednak nie dluzej niz do ukoftczenia 24. roku zycia. 

Jak wspomniano powy:lej warunkiem korzystania ze swiadczeft rodzinnych 
jest nie przekroczenie kwoty kryterium dochodowego, kt6re wynosi: 504 zl na 
osob~ w rodzinie lub w przypadku gdy czlonkiem rodziny jest dziecko legitymu
j'l.ce siC( orzeczeniem o niepclnosprawnosci lub orzeczeniem o znacznym bll.dz 
umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci - 583 zl na osobt;:. 

Na dzieft 31 grudnia 2004 roku liczba os6b korzystajctcych ze swiadczeft 
rodzinnych w Radomiu wynosila 12.04420

• W ramach przyslugujctcego zasil
ku rodzinnego od maja do grudnia 2004 roku wyplacono (narastajctco) naj
wi~cej dodatk6w z tytu/u sarnotnego wychowywania dziecka ( 51.469) 
w kwocie 10.256.067 zl i dodat!.:u z tytu/u rozpocz~cirz roku szkolnego 
(12.802) w kwocie 1.152.190 zl. Mniej wit;:cej po r6wno udzielono dodatku 
z tytulu opieki nad dzieckiern w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
(7.628) .w kwocie 3.051.689 zl i dodatku z tytulu ksztalcenia rehabilitacji 
dziecka niepelnosprawnego (8885) w kwocie 592.390 zl. Ponadto dodatku 
z tytu/u urodzenia dziecka udzielono w liczbie 556 swiadczeft w lctcznej kwo
cie 278.000 zl, a dodatku z tytu/u sarnotnego wychowywania i utraty prawa 
do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu )ego po
bierania w ilosci 700 swiadczeft w lctcznej kwocie 273.260 zl. NajmniejSZ'l. 
ilosc zrealizowanych swiadczeft stanowily dodatki z tytulu podj~cia przez 
dziecko nauki poza rniejscern zarnieszkania na pokrycie wydatk6w zwiqza
nych z zarnieszkaniern w rniejscowosci w kt6rej znajduje si~ szkola (153 
swiadczenia) w lctcznej kwocie 12.240 zl i dodatku z tytulu pod)tt.cia przez 
dziecko nauki poza rniejscern zarnieszkania na pokrycie wydatk6w zwiqza
nych z dojazdern do rniejscowosci w kt6rej znajduje si~ szkola (Ill swiad
czeft) w l'l.cznej kwocie 4.440 zl. 

Wobec powyzszego nalei:y zauwazyc, ze najwi~cej os6b ubiegalo sit;: 
0 dodatek Z tytulu samotnego wychowywania dziecka 0 czym SWiadCZ<l. pO
wyzsze dane. Set to osoby samotne spelniajctce ustawowe warunki przydzie
lenia w/w dodatku. Ilekroc bowiem w ustawie 0 swiadczeniach rodzinnych 
jest mowa o samotnym wychowywaniu oznacza to - wychowywanie dziecka 
przez pannt;:, kawalera, osobt;: pozostajctq w separacji orzeczonej prawomoc
nym wyrokiem sctdu, osobt;: rozwiedzionq, wdow~ lub wdowca, jei:eli wsp61-
nie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matkct dziecka. Osoby o wyi:ej wy
mienionym statusie stanowict grup~ dominujctc'l. jezeli chodzi o ilosc wyda-

20 Dane opracowane przez Dzial Swiadczen Rodzinnych na potrzeby MOPS. 
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nych swiadczen. Z czego w tej grupie os6b na podstawie sprawozdania z IV 
kwartalu 2004 roku znalazlo si~ okolo 6.600 dzieci znajdujll.cych si~ w rodzi
nach mog'l_cych skorzystac z dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu samot
nego wychowywania dziecka, wyplacanych na podstawie art. 70a ustawy 
0 swiadczeniach rodzinnych (artykul ten stanowi: osobie otrzymuj(\cej doda
tek, o kt6rym mowa w art.12, kt6ra do dnia 30 kwietnia 2004 roku pobierala 
swiadczenia z funduszu alimentacyjnego, ustala si~ w okresie od dnia I maja 
2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku prawo do tego dodatku w wysokosci 
70% przyslugujqcego w kwietniu 2004 roku swiadczenia z funduszu alimen
tacyjnego). W w/w kwartale przeznaczono na eel wyr6wnania kwot dodatku 
z art. l2 kwot~ 270.372 zl. 

Po pomoc do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolccznej w Radomiu zglosi
lo si~ takZe wielu klient6w ubiegaj(lcych si~ o swiadczenia opiekuncze: zasi
lek piel~gnacyjny i swiadczenie piel~gnacyjne. Ilosc wyplaconych swiadczen 
wyniosla: zasilek piel~gnacyjny w ilosci 10522 w kwocie 1.515.168 zl, zas 
swiadczenie piel~gnacyjne w ilosci 4018, w kwocie 1.682.066 zl. Og6lnie 
swiadczenia opiekuncze (zasilek piel~gnacyjny i swiadczenie piel~gnacyjne) 
przyznano w ilosci 14540 swiadczen w lqcznej kwocie 3.197.234 zl. 

Osobno nalety do tego wszystkiego doliczyc wydatki na skladki z tytulu 
ubezpieczenia spolecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, wyplacane przez 
MOPS przy swiadczeniu piel~gnacyjnym i dodatku z tytulu samotnego wy
chowywania i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu 
ustawowego okresu jego pobierania. Liczba wplaconych skladek na ubezpie
czenie spoleczne (emerytalno-rentowe) wyniosla 2934 w kwocie 455.967 zl 
i skladek na ubezpieczenie zdrowotne 1538 w kwocie 59. 638 zl. 

Reasumujqc nalei:y stwierdzic, ii: bardzo dui:a liczba os6b skorzystala ze 
wsparcia finansowego udzielanego przez MOPS w ramach swiadczen ro
dzinnych. Ze swiadczen rodzinnych (zasilek rodzinny plus dodatki i swiad
czenia opiekuncze) skorzystalo w sumie 12.044 osoby w lttcznej liczbie wy
danych swiadczen (narastajqco) 254034. Lctcznie wydano na realizacj~ po
wyi:szych zadan kwot~ 26.371.745 zl. 

Na podstawie ustawy o pomocy spoleczne/1 Miejski Osrodek Pomocy 
Spolecznej realizuje nast~pujqce pieni~i:ne i niepieni~i:ne formy pomocy dla 
rodzin: 
- zasilek staly (art. 37 ustawy o pomocy spolecznej), 
- zasilek celowy (art. 39 ust.l ustawy o pomocy spolecznej), 
- specjalny zasilek celowy, 

21 Ustawa o pomocy spolecznej z dnia 12 marca 2004r., (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, 
poz. 593, Nr 99, poz. 1001). 
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- zasilek okresowy (art. 38 ustawy o pomocy spolecznej), 
- zasilek i pozyczka na ekonomiczne usamodzielnienie (art. 43 ustawy 

o pomocy spolecznej), 
- skladki na ubezpieczenie zdrowotne i skladki na ubezpieczenie spoleczne 

(art. 42 ustawy o pomocy spolecznej), 
- sprawienie pogrzebu (art. 44 ustawy o pomocy spolecznej) 
- praca socjalna (art. 45 ustawy o pomocy spolecznej), 
- poradnictwo specjalistyczne (art. 46 ustawy o pomocy spolecznej), 
- interwencja kryzysowa (art. 47 ustawy o pomocy spolecznej), 
- schronienie, posilek, niezb~dne ubranie (art. 48 ustawy o pomocy 

spolecznej). 

Tabela 1. Wybrane swiadczenia pomocy spolecznej realizowane przez 
MOPS dla os6b :lyj<tcych ponii:ej przyj~tych kryteri6w w latach 
200"0-2005 

Swiadczenia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Liczba osob 

Zasilki stale 431 508 633 611 483 Zadanie ex! WIZeSnia 
Zasilki 193 228 258 285 182 2004 r. przeszlo do 
rodzinne systemu swiadczen 

rodzinnych 
Zasilki 1255 2102 4230 966 4967 9468 
okresowe 
Zasilki 7920 8732 9140 9625 9871 17432 
celowe 
Posilki dla 579 800 990 1050 390 489 
doroslvch 
Posilki dla 3920 4088 4950 5600 5600 4595 
dzieci 
Schronienie 88 202 272 317 376 306 
Sprawienie 24 23 34 32 24 35 
pogrzebu 

Zr6dlo: Informacje uzyskane z MOPS w Radomiu 

Najwi~kszy udzial w og6lnej liczbie zrealizowanych swiadczen mialy za
silki celowe, zasilki okresowe oraz posilki dla dzieci, natomiast najmniejszy 
sprawienie pogrzebu i zapewnienie schronienia bezdomnym. 

W przypadku zasilk6w stalych, liczba os6b korzystaj<tcych z nich 
zwi~kszala si~ w latach 2000-2002. W roku 2004 w stosunku do 2003 zauwai:a 
si~ ich spadek o 128 os6b. W 2005 r. zadania te przeniesiono do systemu 
swiadczen rodzinnych, podobnie jak zasilki rodzinne. W 2003 r. ilosc klient6w 
otrzymuj<tcych zasilki rodzinne wynosila 285 i od roku 2000 systematycznie 
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wzrastala, lecz w 2004 r. ich liczba zmalala o 103 osoby. W latach 2000-2003 
wydawano systematycznie wi~cej posilk6w dla doroslych, kt6rych ilosc 
zmienila siQ w tyro okresie o 471, osictgaj~c pulap 1050 w roku 2003. W roku 
kolejnym odnotowano znaczny spadek ilosci posilk6w, aZ o 660, a w roku 
2005 ich ponowny wzrost o niemalie 100. 

Podobnie ksztaltowaly siQ zmiany liczby posilk6w wydawanych dla dzie-
ci. W latach 2000-2004 zapotrzebowanie na nie wzrastalo i w roku ostatnim 
wydano 5600 posilk6w, a w stosunku do pocz~tku badanego okresu ich ilosc 
wzrosla o 1680. Jednak w roku 2005 odnotowuje si~ spadek o 1005 posil
k6w. Na1ei.y zwr6cic uwag~ na zwi~kszanie si~ liczby zajmowanych miejsc 
w noclegowniach w latach 2000-2004 o 288. Pocieszaj~cy jestjednak fakt, ie 
w roku 2005 odnotowano spadek o 70. Analizuj~c liczb~ pogrzeb6w fman
sowanycb przez groin~ zauwai.a si~ ich cictgle zmiany. Najmniej bylo ich 
w roku 2001 (23), a najwi~cej w roku 2005 (35). 

Najwi~kszy wzrost zaobserwowano w 2005 r. w obszarze zasilk6w celo
wych (o prawie 7000 os6b) oraz zasilk6w okresowych (o prawie 5000 os6b). 

Tabela 2. Srednia wysokosc i cz~stotliwosc zasilk6w celowycb i okresowych 
w latach 2000-2005 

Zasilki cclowe Zasilki okrcsowe 
Wyszczeg61nienie 

Srednia Srednia Srednia 
c~otliwo5~ 

Srednia wysoko5~ 
cz~stotliwo~~ wysoko~~ 

wmiesili_CliCh zasilku wzl w miesi!lcach zasitku w zt 

2000 5,9 121,00 3,8 264,00 
2001 6,5. 106,00 2,2 290,00 

2002 6,5 96,30 1,9 185,78 
2003 7,8 80,00 2,5 257,50 

2004 7,5 73,00 3,9 81,30 

2005 6,4 113,00/rodzin~ 7;1. 126/roclzint< 
65/osob<( 121/osob< 

Zr6dlo: lnfonnacJe uzyskane z MOPS w Radomtu 

Jak wynika z danych z tabeli 2 znacz~co zwi~kszyla si~ dlugosc wyplaca
nia zasilk6w okresowych w roku 2005 do 7,2 roiesi~tca i ponad pi~ciokrotnie 
wzrosly srodki przeznaczone na ten eel. Jesli cbodzi o cz~stotliwosc wyplaty 
zasilk6w celowych to zauwata si~ ich nieznaczny spadek w stosunku do roku 
2004, jednak nadal jest to swiadczenie wyplacane przez dlugi okres. 
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3.2. Kwestie samopomocowe 

Rozwi'l_zywanie problem6w rodziny wi'l_ze sil( z pomocl! i samopomoclf. 
Samopomoc dotyczy zaradnosci samej rodziny, jej przezomosci i umiejl(tno
sci radzenia sobie a taki:e zachowania sil( w obliczu klopot6w i nieszczl(sc. 
Pomoc rodzinie przychodzi z zewn'l_trz - od s'l_siad6w, organizacji pozarz'l_
dowych, centr6w pomocy rodzinie oraz od panstwa. Kazda pomoc z ze
wn'l_trz rna wlasne uwarunkowania i moiliwosci. Celem pomocy rodzinie 
powinno bye wspomaganie jej, a nie zastl(powanie w pelnieniu funkcji. 

W dniu 3 listopada 1999 roku przez Radl( Ministr6w zostal przyjl(ty Pro
gram Polityki Prorodzinnej Panstwa. Wyznacza on cele polityki proro
dzinnej na najbli:lsze lata do kt6rych zalicza22

: 

pomoc rodzinom w uzyskiwaniu samodzielnosci finansowej, 
poprawl( warunk6w mieszkaniowych ludnosci, 
przygotowanie dzieci i mlodziezy do pelnienia funkcji rodzinnych 
i spolecznych, 
zahamowanie istniej'l_cych negatywnych trend6w w rozwoju ludno
sciowym kraju, poprawa sytuacji demograficznej. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Wil(kszosc problem6w, z jakimi borykaj'l_ sil( mieszkancy miasta uznawa
na jest za problemy spoleczne, bl(d'l_ce konsekwencjami zakl6cen organizacji 
zycia zbiorowego. lch przykladem jest gl6wnie bezrobocie, ub6stwo, uzalez
nienia, niepelnosprawnosc, przestl(pczosc itp. Problemy te nie wystl(puj'l_ 
w izolacji od siebie, zachodzi pomil(dzy nimi czl(sto zwi'l_zek przyczynowo -
skutkowy np. bezrobocie powoduje nie tylko utrat~ srodk6w utrzymania, ale 
r6wniez pogll(bienie i nawarstwienie innych problem6w, takich jak: bezrad
nosc, izolacja Spoleczna, uzale:lnienia (CZ((StO powoduj'l_ce Utratl( pracy) itp. 
Powyzsze problemy be<d<t sie< pojawic lub pogle<bi<t na skutek braku zabezpie
czenia finansowego. Gwarantem prawidlowego funkcjonowania czlowieka 
jest bowiem zabezpieczenie podstawowych potrzeb zyciowych - zywnosc, 
odziez, dach nad glow<t, itp. Brak dostatecznych srodk6w finansowych po
woduje, ze wie<kszosc os6b zglasza sie< po wsparcie do pomocy spolecznej. 
Dlatego tei konieczne jest, aby w szczeg6lnie trudnym dla osoby lub rodziny 
okresie udzielona pomoc pozwolila na faktyczne zaspokojenie elementarnych 
potrzeb bytowych. 

22 Polityka prorodzinna panstwa - program, Biuro Pelnomocnika Rz<tdu ds. Ro
dziny, Warszawa 2000, s.7. 
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Poza wsparciem finansowym niezb~tdny jest rozw6j taniego budownictwa 
oraz mieszkalnictwa socjalnego, dzi~tki czemu osobom i rodzinom o niskich 
dochodach latwiej b~dzie radzic sobie z zaspakajaniem podstawowych po
trzeb. Obok form pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym lub uslu
gowym, konieczne jest rozwijanie form pozamaterialnych w formie np. : 
poradnictwa, wsparcia psychologicznego lub prawnego, aktywizacj~t spo
leczn'l, powolywanie zespol6w intcrdyscyplinamych, rozw6j samopomocy. 
Celem tych wszystkich dzialail rna bye zapobieganie marginalizacji i dopro
wadzenie do usamodzielnienia os6b, rodzin, grup i spolecznosci lokalnych 
oraz wyposai:enie ich w narz~dzia umoi:liwiaj~tce samodzielne radzenie sobie 
z pojawiaj~tcymi si~t problemami i potrzebami. 0 pelnym usamodzielnieniu 
nie b~dzie jednak mowy bez zapewnienia bezrobotnym zatrudnienia w r6i:
nych formach np.: zatrudnienie socjalne, roboty publiczne, prace interwen
cyjne, itp. Konieczne jest tu wyr6wnywacie szans r6i:nych grup spolecznych, 
w tym os6b niepelnosprawnych, kobiet, ludzi mlodych i dlugotrwale bezro
botnych. Nie bez znaczenie pozostaje w tym zakresie rozw6j edukacji usta
wicznej oraz jej dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz istniej~tcych pro
blem6w. Problemy spoleczne maj~t wielowymiarowy charakter i ich rozwi~t
zanie wymaga systemowych rozstrzygni~tc, zintegrowanej wsp6lpracy insty
tucjonalnej, angai:uj~tcej sfer~ polityczn'l, gospodarcz~t i spoleczn~t. Dlatego 
tei: wskazane jest stworzenie zintegrowanego systemu pomocy skierowanego 
ku calej rodzinie, a nie odr~bnie do poszczeg6lnych jej czlonk6w. 

Najwai:niejszym problemem jest bezrobocie i kumulacja bezrobocia 
w rodzinach, z jednej strony spowodowana przyczynami niezalei:nymi od 
samych bezrobotnych, z drugiej zas -jest wynikiem samoczynnych nie zaw
sze korzystnych dla rodziny decyzji. Dlatego tez zjawisko kumulacji bezro
bocia spowodowalo szybko degradacj~t ekonomiczn~t rodzin, przy czym na
st~tPilo ono szybciej w rodzinach, kt6re wczesniej nalezaly do najni:lszych 
grup dochodowych z powodu wielodzietnosci, czy niezaradnosci i:yciowej 
a takZe rodzinach patologicznych. Dlatego tei: okolo dwie trzecie og6lnej 
liczby bezrobotnych malzenstw nie posiada i:adnych dochod6w lub jedynie 
uzyskiwany z MOPS zasilek rodzinny. Wyst~puj~tce problemy socjalne, 
a takZe pogl~biaj~tca si~t pauperyzacja powoduj'l, ze subsydiowanie i wspiera
nie rodzin radomskichjest niezb~dne, a nawet konieczne. 




