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ARKADIUSZ DURASIEWICZ 

PROBLEMY SPOŁECZNE RADOMSKICH 
RODZIN BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ MOPS-U 

Radom liczy 228.5 16 mieszkańców. co przekłada się na 84.900 gospodarstw 
domowych. W mieście jest 62,9 tys., co daje dmgic miejsce w woj. mazowiec
kim. W województwie tym podregion radomski wyróżnił się najwyższym od
setkiem rodzin złożonych z małżeństw z dziećmi w stosunku do ogółu rodzin 
w gospodarstwach (odpowiednio 59,5% i 58,8%). Na poziomie powiatów 
wystąpiło jeszcze większe zróżnicowanie w odsetkach małżeństw z dziećmi. 
Największy udział takich rodzin odnotowano w radomskim 62,8% - 2 miejsce. 1 

Również na poziomie powiatów najwyższy odsetek rodzin niepełnych odnoto
wano w Radomiu (22.3%)2. Wśród klientów MOPS-u w Radomiu rodziny nie
pełne stanowiły znaczną część - tj. 2231 rodzin. w tym 10 l stanowią ojcowie 
samotnie wychowujący dzieci. Samotne wychowywanie dzieci przez klientów 
Ośrodka ma różnorodne podłoże, które najczęściej spowodowane jest: 

- rozwodem - 683 przypadki, 
-wyborem, czyli świadomie podjętą decyzją o niewiązaniu się z ojcem dziecka 

- 595 przypadków, 
- nieformalną separacją - 390 przypadków, 
- śmiercią współmałżonka - 337 przypadków. 
Rodziny niepełne borykały się z wieloma problemami społecznymi, wśród 

których przbdowało bezrobocie, ubóstwo i problemy wychowawcze. Na drugim 
miejscu wśród klientów MOPS-u, korzystających ze wsparcia zarówno rzeczowe
go, jak i finansowego są rodziny pełne. Typowe modele rodziny radomskiej to: 

- 2+ 1, czyli rodzice z jednym dzieckiem, 

1 I. Pał gan, Rod:ina radomskn - jej problemy i ;agro:enia. Diagnoza socjalna regionu ra
domskiego. Jfybrone zagadnienia. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Regionalny Oddział 
w Radomiu .. ,Biuletyn Informacyjny" 2004, s. 9. 

2 Ibidem. s. 9. 
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- 2+2, czyli rodzice z dwojgiem dzieci. 
Owe rodziny borykały się z podobnymi problemami jak rodziny niepełne, 

czyli dotyczyło ich bezrobocie, ubóstwo i problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

ale również uzależnienia i przemoc w rodzinie. 
Około 10% rodzin korzystających z pomocy w roku 2003/2004 to rodziny wie

lodzietne (czyli rodzice z trojgiem lub większą ilością dzieci). Borykały się one 
z problemami bezrobocia, ubóstwa, przemocy, uzależnień i niepełnosprawności. 

Ostatnią grupę stanowią rodziny zastępcze-w roku 2004 w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Radomiu było zarejestrowanych 234 takich rodzin, a umiesz
czonych w nich było łącznie 33 l dzieci. Jest to o tyle niepokojące, że największą 
grupę - 282 stanowiły dzieci mające oboje lub przynajmniej jedno z rodziców, któ
rzy jednak nie potrafili zaspokoić potrzeb swoich dzieci, a także stosowali wobec 
nich przemoc. Dane wskazują, że w rodzi.nach zastępczych wychowywało się łącznie 
452 dzieci, w tym 103 dzieci własnych. Oznacza to, że w tego typu rodzinach naj
więcej przebywa tzw. sierot społecznych, czyli dzieci, których rodzice Uedno lub 
oboje) żyją, ale nie wypełniają prawidłowo swoich funkcji rodzicielskich. 

Do grup najbardziej zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego 
należy zaliczyć: 

- dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujących się poza 
rodziną, 

- osoby bezrobotne, w tym w szczególności długotrwale oraz kobiety pozo-
stające poza rynkiem pracy, 

- kobiety samotnie wychowujące dzieci, 
- ofiary patologii życia rodzinnego, 
- osoby o niskich kwalifikacjach, 
- osoby żyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, 
- niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 
- osoby psychicznie chore, 
- starsze osoby samotne, 
- osoby opuszczające zakłady karne, 
- osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej. 
Wśród 12.526 rodzin - klientów Ośrodka, głównymi przyczynami zgłasza

nia się o pomoc były (wybrany został jeden dominujący problem): 
- bezrobocie-dotyczyło 5.911 rodzin, co stanowi 47,2% ogółu korzystają-

cych z pomocy, 
- niepełnosprawność - dotyczyła 2.465 rodzin (19,7%), 
- długotrwała choroba - dotyczyła 928 rodzin (7,4%), 
- bezradność w sprawach opiekm1czo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego - dotyczyła 837 rodzin (6,7%), 
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- ochrona macierzyństwa- dotyczyła 798 rodzin (6,4), 
- alkoholizm - dotyczył 541 rodzin ( 4,3%), 
- sieroctwo - dotyczyło 496 rodzin (4,0%), 
- bezdomność - dotyczyła 269 rodzin (2, 1%), 
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczaniu zakładu karnego -
dotyczyły 149 rodzin (l ,2%), 

- ubóstwo - dotyczyło 80 rodzin (0,6%), 
- inne (zdarzenia losowe, narkomania, oczekiwanie na świadczenie emery-

talno-rentowe) dotyczyły 52 rodzin (0,4%). 
Z powyższych danych wynika, że dominującym problem społecznym 

w Radomiu jest bezrobocie sięgające prnwie 48%. Wskaźnik ten jest odzwier
ciedleniem sytuacji na radomskim rynku pracy. Niedostateczna ilość miejsc pra
cy, upadek wielu gałęzi przemysłu, likwidacja zakładów pracy oraz stosunkowo 
niski poziom kwalifikacji decydują o wysokiej liczbie klientów pozostających 
bez pracy. Bezrobocie przyczyniło się do pojawiania się takich problemów, jak 
uzależnienia, bezdomność czy sieroctwo społeczne, które wystąpiły w badanej 
grnpie i one stały się problemami dominującymi. 

Na kolejnym miejscu przyczyn (około 20%) korzystania z pomocy plasuje 
się problem niepeh10sprawności. W porównaniu z rokiem 2002 liczba rodzin, 
w których dominujący jest właśnie ten problem, wzrosła z 2186 do 2465. Duży 
odsetek w tej grupie stanowi niepełnosprawna młodzież z niskim poziomem 
aktywności zawodowej, wynikającej nieraz z niższych kwalifikacji, a także 
z niewiary w szanse znalezienia pracy. 

Niepełnosprawność to jedna z głównych kwestii społecznych, która utrudnia 
funkcjonowanie coraz większej liczbie ludzi. W Radomiu problem ten dotyczy 
ponad 25.000 osób, co stanowi ponad 11 % ogółu mieszkańców. W tej liczbie oko
ło 6000 osób to klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby i rodziny 
dotknięte problemem niepeb1osprawności, z powodu barier architektonicznych 
i społecznych, nie mogą w pebli korzystać z dobrodziejstw życia społecznego oraz 
przysługujących im praw, co w efekcie prowadzi do ich społecznego wykluczenia. 

VI samym tylko Radomiu na ogólną liczbę 229.699 mieszkańców codzie
siąty jest osobą niepełnosprawną- 24.902 ( 10,8% ogółu). Średnio co trzeci nie
pełnosprawny legitymuje się wykształceniem podstawowym (34,2%) oraz wy
kształceniem średnim (29,0%). Wykształceniem wyższym legitymowała się co 
piętnasta osoba niepełnosprawna (6,6%)3. Chociaż funkcjonowanie osób niepeł-

3 J. Borek, Osoby niepełnosprawne w społeczności radomshej. Diagnoza socjalna regionu 
radomskiego. Wybrane zagadnienia, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Regionalny 
Oddział w Radomiu, ,,Biuletyn Informacyjny" 2004, s. 59. 
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nosprawnych jest przede wszystkim zdctenninowane rodzajem i nasileniem zdro
wotnych ograniczeń, to różne wymiary ich sytuacji i możliwości życiowych są 
w bardzo dużej mierze współokreślane przez poziom takich czynników jak: 

- unonnowania w obszarze polityki społecznej, 
- dostępność i poziom świadczeń zdrowotnych, 
-wysokość środków finansowych przeznaczonych na różne fonny rehabilitacji, 
- sytuacja rodzinna, 
- warunki materialne, 
- wydolność opiekuńcza rodziny oraz postawy społeczne. 
Z powyższego wynika, że zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych 

w głównej mierze uzależnione jest nie od nieb samych, ale od sytuacji rodzinnej. 
środowiskowej, udostępnianych przez państwo zabezpieczeń socjalnych, moż
liwości rehabilitacji medycznej i integracji społecznej . W strukturach Ośrodka 
funkcjonuje Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizujący zadania, 
mające na celu rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 
W strukturach MOPS-u funkcjonuje również Miejski Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, rozpatrujący wnioski o ustalenie niepełnosprawności. 

Niezwykle ważna w przypadku osób niepełnosprawnych jest również reha
bilitacja społeczna będąca częścią ogólnego procesu rehabilitacji. Jednakże ta 
fonna rehabilitacji na teren.ie Radomia rozwinięta jest na bardzo niskim pozio
mie ze względu na małą świadomość i akceptację społeczną, które powodują 
wycofywanie się niepełnosprawnych z uczestnictwa w życiu społecznym. Nie
pełnosprawni mieszkańcy Radomia stanowią grupę społeczną ulegającą margi
nalizacji w sferze pracy i ekonomicznej. Jest ona widoczna w sferze socjalnej. 
dowodem czego mogą być utrudnienia w dostępności do specjalistycznych usług 
medycznych. Przy tym wszystkim należy pamiętać, że długotrwała deprywacja 
materialna warunków życia osób niepełnosprawnych, ograniczenie dostępności 
do rehabilitacji leczniczej na wymaganym pozi01nie i brak dostępności do uczest
nictwa w życiu społecznym doprowadzić może do samoograniczenia potrzeb, 
dąże(l, aspiracji, do narastania życiowej pasywności i funkcjonalnych ograniczeń. 

Ważnym problemem w rejonie radomskim jest również kwestia ubóstwa. 
Prawie 3/4 rodzin, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz
nej stanowią rodziny objęte pomocą w sposób ciągły. W tej gmpie około 32% to 
rodziny, dla których główną fonną pomocy są świadczenia o charakterze obliga
toryjnym, natomiast 27% stanowią te, które należy uznać za „uzależnione" od 
pomocy. Często osoby korzystające ze świadczeń MOPS traktują te świadczenia 
jako stałe źródło dochodu, zaś bycie klientem Ośrodka jako sposób na życie. Nie 
są oni zainteresowani zmianą swojej sytuacji. Cechą charakterystyczną tej grupy 
osób są postawy roszczeniowe i syndrom „wyuczonej bezradności". Niejedno-
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krotnie „wzorzec klienta pomocy społecznej" przekazywany jest z pokolenia na 
pokolenia. Przyczyn wykształcenia się u poszczególnych jednostek i członków 
ich rodzin syndromu „uzależnienia od pomocy społecznej" jest wiele, ale naj
ważniejsze to: długotrwałe bezrobocie, niezaradność życiowa, wyuczona bez
radność, wygodnictwo, uzależnienie od alkoholu. 

Znacznie rzadziej, bo jedynie w około 7% przypadków, głównym proble
mem była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowa
dzaniu gospodarstwa domowego. Na jeszcze dalszych miejscach znalazły się 
problemy związane z bezdomnością, sieroctwem, alkoholizmem. Nie należy jed
nak przyjmować, że sprawy związane z bezradnością w sprawach opiekuńczo
wychowawczych. uzależnieniami stanowią niewielki odsetek, albowiem tego 
rodzaju problemy najczęściej towarzyszą tym, które uplasowały się na czele, 
czyli bezrobociu, niepełnosprawności. Ludzie zazwyczaj nie chcą się przyzna
wać do uzależnień, czy też bezradności, często zaś po prostu z takimi problema
mi się nie utożsamiają. 

Należy zwrócić uwagę, że w ponad 31 % (3927) rodzin korzystających 
z pomocy w roku 2004 występuje więcej niż jeden problem, zaś ponad 6% (795 
środowisk) należy uznać jako środowiska wieloproblemowe, które najbardziej 
są narażone na zjawisko wykluczenia. 

Powyższe informacje wskazują na fakt, iż sytuacja w Radomiu jest dość 
poważna, jeżeli chodzi o problemy społeczne jego mieszka{1.ców. Ciągły ich 
wzrost spowodowany jest przede wszystkim transformacją ustroju społeczno
gospodarczego. 

Reasumując, należy przyjąć, że do najbardziej niekorzystnych zjawisk należą: 
- stały wzrost bezrobocia. Liczba bezrobotnych na dzień 30.04.2005 r. 
wynosiła 34 863 osoby (stopa bezrobocia 28,2%), 

- wzrost bezrobocia osób niepełnosprawnych. których mobilność i możli
wości obiektywnie są niższe, 

- wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej, 
- pogłębiające się zróżnicowanie społeczne przestrzeni (siła ekonomiczna 

podstawowym kryterium wyboru lokalizacji przestrzennej, segregacja spo-
1 łeczna, upadek i marginalizacja obszarów starej zabudowy), 
-ukształtowany, zwarty przestrzennie obszar ubóstwa ze szczególnym nasi

leniem zjawisk patologii, obejmujący przede wszystkim centralną część 
miasta, 

-podział przestrzeni na obszary „stare" i „młode", 
- wzrost liczby bezdomnych. 
Funkcjonujące w Radomiu placówki nie zaspokajają istniejących potrzeb. 

Brakuje również dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych, świadczą-
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cych specjalistyczne fonny usług dla dzieci niepernosprawnych intelektualnje 
łub innych wymagających odrębnych metod opiekuńczo-wychowawczych. 
W najbliższych latach powinny pojawić się także nowe placówki, w szczególności 
o charakterze socjoterapeutycznym. 

Jedną z poważniejszych kwestii społecznych, będących powodem proble
mów osobistych i rodzinnych są uzależnienia: od narkotyków, leków, nikotyny 
i alkoholu. Prowadzą one do utraty zdrowia oraz rodzą takie problemy, jak: prze
moc, rozpad rodzin, przestępczość itp., w szczególności jeżeli chodzi o narkotyki, 
po które sięga coraz więcej młodych ludzi. Dlatego też należy ten problem 
w najbliższym czasie zdiagnozować oraz podejmować działania prewencyjne 
w celu zapobiegania narastaniu tego zjawiska. 
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