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Arkadiusz Durasiewicz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka 
w Warszawie ROR PTPS 

Profilaktyka społeczna rodziny na 
przykładzie miasta Radom - wymiar 
instytucjonalny 

Family social prevention as an instance of Radom -
institutional dimension 

Streszczenie: Większość problemów, z jakimi borykają ię mieszkańcy miasta, uzna
wana jest za problemy społeczne będące konsekwencjami zakłóceń organizacji życia 
zbiorowego. Ich przykładem jest głównie bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia, niepełno
sprawność, przestępczość itp. Problemy te nie występują w izolacji od siebie, zachodzi 
między nimi często związek przyczynowo-skutkowy. Artykuł przedstawia możliwości 
profilaktyki społecznej w różnych obszarach kwestii społecznych, z jakimi borykają się 
radomskie rodziny od strony instytucjonalnej, opisując zarówno lokalne instytucje sa
morządowe,. jak i sektor pozarządowy. 

Słowa kluczowe: profilaktyka społeczna, rodzina, wymiar instytucjonalny 

Abstract: Most of the problems faced by residents of the city are considered to be social 
problems, which are the consequences of interference organization of collective life. 
Their examples are mainly unemployment, poverty, addiction, disability, crime, etc. 
These problems do not occur in isolation from each other, between them there is often 
a cause - effect. The article presents the possibilities of social prevention in different ar
eas of social issues faced by the families in Radom from the institutional side, describing 
both the local self-government · stitutions and non-governrnental sector. 

Key words: family, family social prevention, institutional dimension 

Wprowadzenie 

W 
literaturze nauk społecznych ugruntowały się takie pojęcia, jak: nowa in

stytucjonalna ekonomia, instytucjonalny wybór racjonalny, instytucjonal
ne analizy i rozwój czy bardziej ogólnie - nowa analiza instytucjonalna lub nowy 
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instytucjonalizm. Podejście instytucjonalne kładzie nacisk na szczególną rolę, jaką 
odgrywają instytucje w rozwiązywaniu przez człowieka jego problemów z różnych 
sfer życia: społecznego, ekonomicznego, politycznego, religijnego itp. (Balcerzak
Paradowska, 2004, s. 150). Większość decyzji i działań, jakie podejmuje jednostka, 
przebiega zawsze w jakiejś sferze instytucjonalnej. W tym ujęciu członek rodziny 
- będącej jedną z podstawowych instytucji społecznych - istnieje i działa w określo
nych ramach instytucjonalnych (Durasiewicz, 2012a, s. 98). 

Instytucjonalny porządek społeczny wiąże się z różnymi formami społecznego 
kapitału i urzeczywistnia się na różnych poziomach. Fundamentalnym poziomem 
jest rodzina. Norma, że każdy powinien zrezygnować z korzyści własnych i działać 
w interesie zbiorowości, ucieleśnia się przede wszystkim w rodzinie. Bezinteresowne 
działanie członków rodziny w jej interesie jest podstawą funkcjonowania i wzmac
niania rodziny. Należy jednak brać pod uwagę, że normy działające pozytywnie 
w jednym obszarze mogą mieć znaczenie ograniczające w drugim. Zachowanie ra
cjonalne z punktu widzenia jednostki niesie ze sobą szereg różnych konsekwencji 
dla innych jednostek i całego społeczeństwa (Durasiewicz, 20 12b, s. 8). 

Owo kształtowanie ludzkiego zachowania to nie tylko ograniczenie wyborów i zmu
szanie do zaniechania kierowanego wyłącznie korzyścią własną, ale także nakłanianie 
do pewnych typów zachowań przez system bodźców i zachęt. Reguły instytucjonalne 
pobudzające i hamujące ludzkie działania przybierają niezliczoną liczbę konkretnych 
form (ekonomicznych, politycznych, społecznych czy kulturowych), przy czym siła ich 
oddziaływania jest zróżnicowana (Balcerzak-Paradowska, 2004, s. 151). 

SEKTOR SAMORZĄDOWY 

Lokalne podmioty dziatające na rzecz rodziny w Radomiu 
Działania z zakresu pomocy społecznej z mocy ustawy wykonują organy admini

stracji rządowej i samorządowej. Współpracują w tym zakresie z organizacjami spo
łecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, 
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi 
(Auleytner, 2004, s. 126). 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu 
Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Radomia od 

1 września 1990 r. zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), po
wołany uchwałą Rady Miejskiej nr 27 /90 z 26 lipca 1990 r. Od 1999 r., w związku 
z reformą samorządową, związaną m.in. z tworzeniem powiatów, Ośrodek zajmuje 
się również koordynacją na poziomie lokalnym działań z zakresu pomocy dziecku 
i rodzinie oraz aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Aktual
ny zakres zadań oraz formy świadczeń z zakresu pomocy społecznej, które są reali
zowane przez MOPS, jest określony w ustawie z 2004 r. o pomocy społecznej 1• 

1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004, Nr 64, poz. 593, 
ze zm. 
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Zadania własne 

gminy o 

charakterze 

obowiązkowym 

Zadania własne 

gminy 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Zadania z zakresu 

administracji 

rządowej zlecone 

gminie 

Zadania własne 

powiatu 

Wykres 1. Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Radom. 

Zadania z zakresu 

administracji rządowej 

realizowane przez 

powiat 

Wzrost liczby zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
skutkuje zwiększeniem jego budżetu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że środki 
wydatkowane przez Ośrodek w 40% pochodzą z budżetu miasta, a w 60% z budżetu 
państwa (szczegółową analizę ilustruje tabela 1 ). 

Tabela 1. Zadania wykonywane przez MOPS i źródła ich finansowania w 2011 r. 

(w zł) 

Finansowane 
Finansowa-

Razem 
Zadania realizowane przez MOPS 

gmina/powiat 
ne budżet 

wydatki państwa 
Zasiłki i pomoc w naturze 3 6 1 8  778 o 3 618 778 

Zasiłki okreŚowe o 1 1  555 923 1 1555 923 

Zasiłki stałe 1 193 463 4 733 674 5 927 1 37 

Dodatki mieszkanfowe 10 169 996 o 10 169 996 

Usługi opiekuńcze 2 887 028 1 37 886 3 024 9 1 4  

Program „Pomoc państwa w zakresie 
1 299 933 5 129 300 6 429 233 dożywiania" 

Prace społecznie użyteczne 559 542 o 559 542 

Wynagrodzenia za sprawowanie opieki o 1 7  977 1 7  977 

Usuwanie skutków i klęsk żywiołowych o 59 977 59 977 

Mieszkania chronione 26 3 1 7  o 26 317 

Rodziny zastępcze i pomoc dla dzieci 
przebywających w palcówkach opiekuńczo 3 375 424 39 528 3 4 1 4  952 
-wychowawczych 
Dopłata do pobytu mieszkańców w DPS 

783 734 o 783 734 poza Radomiem 
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Świadczenia rodzinne i fundusz alimenta-
41 954 52 890 621 52 932 575 

cyjny 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 87 869 543 727 631 596 

Pomoc dla cudzoziemców o 42 830 42 830 

Działania CAL 47 148 - 47 148 

Ośrodki wsparcia (Dom dla Bezdomnych, 
Klub „Senior", środowiskowy Dom 395 324 343 971 . 739 295 
Samopomocy) 
Ośrodki Pomocy Społecznej 12 278 055 3 665 205 15 943 260 

Obsługa zada PFRON 435 801 o 435 801 

Obsługa Centrum „Wolanowska" 78 965 o 78 965 

Obsługa Zespołu ds. orzekania o stopniu 
o 390 731 390 731 

niepełnosprawności 
Program konkursowy „Wspieranie pieczy 

o 142 900 142 900 
zastępczej" 
Program systemowy PO KL 138 408 1 238 165 1 376 573 

Pozostałe zadania zlecone - 150 027,06 150 027,06 

Wydatki łącznie 37 417 739 80 985 422 118 403 161 

Fundusz celowy PFRON - 4 814 985 4 814 985 

Wydatki ogółem 123 218 146 

Żródło: Sprawozdanie MOPS za rok 2012, s. 64. 

Jak wynika z tabeli, ze środków własnych sfinansowano dodatki mieszkaniowe 
(10 169 996 zł) oraz zasiłki i pomoc w naturze (3 618 778 zł). Łączna kwota wydat
ków własnych gminy w 2011 r. wyniosła 37 417 739 zł. Z tego wynika, że dodatki 
mieszkaniowe oraz zasiłki i pomoc w naturze stanowiły prawie 58% ogółu wydat
ków z środków własnych gminy. Jeżeli chodzi natomiast o wydatki finansowane 
ze środków państwa, zdecydowanie przeważają wydatki na świadczenia rodzinne 
i zaliczkę alimentacyjną (52 890 621 zł). Wydatki te stanowią prawie 68% ogól
nych wydatków finansowanych z budżetu państwa. Koszty te pokazują, że wsparcie 
finansowe rodzin jest olbrzymie i w wielu przypadkach zaspokajają podstawowe 
potrzeby bytowe rodzin radomskich (Sprawozdanie MOPS, 2012, s. 36). 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu 
Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Ra

domiu na rzecz rodzin z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat to: 
prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, organizowanie opieki w rodzinach za
stępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzyma
nia umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozosta
wania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespo
krewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym, zapewnienie opieki 
i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, 
w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuń
czych, placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placó-
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wek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie 
programów pomocy dziecku i rodzinie, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z te
renu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w ro
dzinach zastępczych również na terenie innego powiatu, przyznawanie pomocy pie
niężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym 
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy po
mocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub mło
dzieżowe ośrodki wychowawcze, prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z te
renu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Durasiewicz, 2010, s. 363). 

Zadania wykonywane przez PCPR w Radomiu na rzecz rodzin z zakresu zadań 
administracji rządowej realizowanych przez powiat to: pomoc uchodźcom w za
kresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na 
ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia; prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; realizacja zadań wynikających 
z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu 
życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (Du
rasiewicz, 2010, s. 364). 

• Domy Pomocy Społecznej w Radomiu 
Pomoc stacjonarna realizowana jest za pośrednictwem domów pomocy społecz

nej (DPS), w których osoby niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środo
wisku mają zapewnioną całodobową opiekę. Na terenie Radomia funkcjonują cztery 
takie domy: 

• Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty" Kijewskiej 
- ul. Struga 88 

• Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - ul. Wyścigowa 16 
• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza- ul. Garbarska 35 
• Dom Pomocy Społecznej - ul. Rodziny Ziętalów 13. 

W 2011 r. wpłynęło 149 wniosków osób ubiegających się o miejsca w domach 
pomocy społecznej: 142 wnioski dotyczyły umieszczenia w domach pomocy spo
łecznej dla przewlekle somatycznie chorych, stanowiły one 95,3% wszystkich 
spraw, 6 - w domu dla osób przewlekle psychicznie chorych, 1 - w domach dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. Wydano 99 decyzji o umieszczeniu w domach 
pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2011 r. na umieszczenie w domu pomocy 
społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oczekiwały 22 osoby. Ponadto 
na listach osób skierowanych do DPS widnieje 56 osób, które systematycznie odkła
dają umieszczenie w DPS, w tym: 1 osoba do DPS dla osób przewlekle psychicznie 
chorych i 55 osób do DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dopłata do 
mieszkańców Radomia skierowanych na podstawie decyzji MOPS w 2011 r. wynio
sła 8 464 454,40 zł (Sprawozdanie MOPS, 2012, s. 16-17). 
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• Placówka Opiekuńczo-fJYchowawcza „ Słoneczny Dom" w Radomiu 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawio

nym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie 
dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również 
wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Placówka ze 
względu na specyfikę pełni następujące funkcje: wspiera rodzinę w sprawowaniu 
jej podstawowych funkcji, zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym prob
lemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnienia
mi, współpracuje ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami 
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W ramach swoich zadań zapewnia 
dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu 
się w sytuacji kryzysowej doraźną, całodobową opiekę, kształcenie dostosowane do 
jego wieku i możliwości rozwojowych, opiekę i wychowanie do czasu powrotu do 
rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce 
socjalizacyjnej. Ponadto zapewnia dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawio
nym opieki rodziców całodobowa opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do 
domu rodzinnego oraz opiekę, do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia 
go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia. 

• Placówka Wsparcia Dziennego „Dom Samopomocy ulicy Rodziny Ziętalów" 
w Radomiu 

MOPS ma nadzór nad placówką wsparcia dziennego, jaką jest środowisko
wy Dom Samopomocy (ŚDS) ulicy Rodziny Ziętalów 13, który został utworzony 
w 2008 r. Uchwałą nr 57712008 Rady Miejskiej w Radomiu z 25 sierpnia 2008 r. Pla
cówka jest jednostką budżetową gminy, prowadzoną jako zadanie zlecone z zakre
su administracji rządowej. ŚDS jest placówką dziennego pobytu i realizuje pomoc 
środowiskową dla 15 pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które potrzebują opieki 
osób drugich, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego. Do zadań placówki należy 
zapewnienie pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do codziennego przebywa
nia uczestników i prowadzenia terapii, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pobytu, udzielania pomocy w załatwianiu codziennych spraw, w tym 
osobistych, prowadzenie terapii zajęciowej, organizowanie imprez kulturalnych, 
oświatowych i rekreacyjnych, integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym 
oraz współpraca z instytucjami i organizacjami, które działają na rzecz osób nie
pełnosprawnych. Realizacja powyższych zadań ma na celu ro.in.: wspomaganie sa
modzielności uczestników i ich aktywności w życiu społecznym, rozwijanie umie
jętności niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego, kształtowanie 
samodzielności oraz rozwój zainteresowań uczestników. W 2011 r. plan finansowy 
wynosił 208 760 zł, a kwota wydatkowana - 208 699,90 zł, co stanowi 99,93% 
(Sprawozdanie MOPS, 2012, s. 18). 

• Ośrodek wsparcia w formie noclegowni - Dom dla Bezdomnych w Radomiu 
Podstawowym celem pomocy osobie bezdomnej jest zapewnienie jej schronie

nia, a następnie dążenie do stabilizacji w tym zakresie. Dom dla Bezdomnych Męż
czyzn zapewnia tymczasowe miejsca noclegowe dla 40 osób w systemie całodobo-
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wym. W 2011 r. z tej formy pomocy skorzystało 116 mężczyzn. Ponadto placówka 
udzieliła interwencyjnej pomocy w formie schronienia 20 osobom. Od 2010 r. Dom 
dla Bezdomnych Kobiet w Radomiu (31 miejsc) oraz Noclegownię dla mężczyzn 
(24 miejsca) prowadzi „Caritas" Radom. Osoby bezdomne mają zapewniony je
den gorący posiłek dziennie, niezbędną odzież oraz pomoc pracownika socjalnego 
w rozwiązywaniu problemów bytowych. Prowadzona jest praca socjalna oraz spe
cjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne. W planie finansowym dla Domu 
dla Bezdomnych na rok 2011 przewidziano kwotę 332 530 zł, a wydatkowano 
317 963 ,28 zł, co stanowiło 95 ,6% planu. 

SEKTOR POZARZĄDOWY 

Lokalne organizacje pozarządowe wspierające rodziny 
w Radomiu 

Na terenie Radomia istnieje 171 organizacji i innych podmiotów pozarządowych, 
w tym 77 działających w sferze spraw społecznych. Organizacji pozarządowych ma
jących w swoim zakresie czynności interwencje w sprawach łamania praw dziecka 
i patologii w rodzinie, pomocy rzeczowej dla rodzin, poradnictwa dla rodziców, pro
wadzenia grup wsparcia dla rodziców itp. jest kilkanaście, spośród których kilka ma 
największy wpływ na pomoc udzielaną rodzinom radomskim. 

• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Radomiu 
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Radomiu jest organizacją pozarzą

dową stworzoną w 1981 r. Ówczesny zapis statutowy mówił o komitecie, że jest to 
organizacja ludzi dobrej woli lubiących dzieci, szanujących je i rozumiejących, ich 
dobro stawiających na pierwszym miejscu tak w teorii, jak i w praktyce, gotowych 
przeciwdziałać wszelkim formom łamania praw dzieci bez względu na zagrożenie 
interesów własnych. Komitet działa z poszanowaniem Konstytucji RP, wszelkich 
przepisów dotyczących praw dziecka oraz międzynarodowych konwencji i zale
ceń w sprawie ochrony dziecka i rodziny, w tym szczególnie Konwencji o Prawach 
Dziecka oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Zakres i formy działalności Komitetu to: poradnictwo pedagogiczno
psychologiczne, porady prawne, mediacje rodzinne, terapia indywidualna, terapia 
rodzin, diagnoza i terapia dzieci ofiar przemocy seksualnej, prowadzenie czynnego 
całą dobę Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

• Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności (RTD) jest stowarzyszeniem zareje

strowanym w sądzie, mającym osobowość prawną, działającym dobrowolnie, na 
rzecz dobra wspólnego, tj. członków i klientów. Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar Radomia. Towarzystwo działa od września 1994. Współpracuje z wielo
ma stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, między 
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innymi z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Polskim Towarzystwem Polityki Spo
łecznej, Caritas, Stowarzyszeniem Organizatorów Pomocy Społecznej, Ligą Kobiet 
Polskich oraz Stowarzyszeniem Menadżerów Opieki Zdrowotnej. RTD organizuje 
różne cykle szkoleniowe współpracując z licznymi organizacjami2 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności zorganizowało Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej - Zespół Długoterminowej Opieki Domowej jako odpowiedź 
na potrzeby społeczności lokalnej i realizację tym samym założeń statutowych sto
warzyszenia. Z działalności tej placówki korzysta w ramach ubezpieczenia 45 osób, 
w tym 5 dzieci. Najczęściej są to osoby w ciężkich i długotrwałych stanach cho
robowych, którym rodziny ze względu na charakter choroby oraz sytuację spo
łeczno-ekonomiczną nie są w stanie zapewnić właściwej opieki. Działalność Sto
warzyszenia oparta jest między innymi na pozyskiwaniu sponsorów (m.in. odzież, 
żywność, słodycze), organizowaniu imprez charytatywnych, zdobywaniu środków 
finansowych, współpracy z Centrum Pomocy Charytatywnej w Warszawie, współ
pracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu, współpracy z innymi 
stowarzyszeniami lokalnie/w kraju, współpracy z grupami wolontariatu, długofalo
wych projektach pomocowych, np. pomoc rodzinom wielodzietnym „Radomskie 
Inicjatywy Charytatywne". 

Od 2001 r. prowadzony jest przez RTD program pomocy rodzinom wielodziet
nym. Uczestnikami programu są członkowie ubogich rodzin wielodzietnych z te
renu miasta Radomia, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i borykający się 
z różnymi problemami. 

Członkowie RTD 5 lat temu, analizując lokalne potrzeby społeczne i działania 
podejmowane w stowarzyszeniu, utwierdzili się w przekonaniu, że istotną grupę 
osób potrzebujących pomocy stanowią w Radomiu rodziny wielodzietne (wybrane 
zostały te najliczniejsze). Ustalono, że projekt nie powinien obejmować jednorazo
wych działań dla wielu odbiorców, ale skupić się na mniejszym gronie i być w miarę 
możliwości realizowany długofalowo. Poza tym, dzięki długofalowości projektu, 
RTD może udzielać wsparcia również na innych płaszczyznach, np. wychowawczej, 
psychologicznej, prawnej. 

Programem zostało objętych najpierw osiem rodzin wielodzietnych (łącznie 
89 osób) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Radomia, w tym 
dzieci i młodzież stanowiły grupę 7 4 osób. N a łączną liczbę rodziców - 15 osób, tylko 
3 pracowały, a pozostałe zasilały szeregi osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 
Działania RTD na rzecz biednych rodzin wielodzietnych wypełniają lukę między 
pomocą MOPS a własnymi możliwościami tych rodzin. Rodzice muszą czynić wiele 
starań o zabezpieczenie bytu (na bardzo niskim poziomie) sobie i dzieciom przy jed
noczesnej redukcji wydatków do minimum. W 2005 r. na potrzeby programu RTD 
poszerzyło zasięg pomocy dla rodzin wielodzietnych o podopiecznych Rejonu Pracy 
Socjalnej Nr 1 O MOPS. Były to rodziny z sześciorgiem, pięciorgiem i czworgiem 
dzieci. Głównymi problemami występującymi w tych rodzinach było ubóstwo, bez
robocie, niewydolność wychowawcza, zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, 
nieumiejętność gospodarowania budżetem domowym, długotrwała choroba i nie-

2 Szerzej zob. www.rtd.radom.pl/. 
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pełnosprawność, alkoholizm. W 2005 r. projekt zakładał również aktywizowanie 
członków rodzin do uczestnictwa w spotkaniach z psychologiem, budowanie gru
py wsparcia, stworzenie klubiku rodzin, co pozwoliłoby wzmocnić rodziny i uznać 
rolę, jaką mogą odegrać w poprawie swojej sytuacji życiowej i społecznej. Zajęcia 
z grupą wsparcia ukierunkowane są na dziecko, tak aby wspierać rozwój uzdolnień 
dzieci oraz przygotowywać rodziców do stworzenia jak najlepszych warunków roz
wojowych dla swoich pociech. 

• Caritas Diecezji Radomskiej 
Caritas Diecezji Radomskiej, ustanowiona 25 marca 1992 r. dekretem Biskupa 

Radomskiego ks. Edwarda Majerskiego, jest instytucją charytatywną Diecezji Ra
domskiej nawiązującą w swojej działalności do tradycji Caritas sprzed 1950 r. Ce
lem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb 
duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania 
miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wy
znanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania (Statut Caritas ... ). 

Caritas Diecezji Radomskiej, oprócz zadań statutowych polegających między 
innymi na doraźnej pomocy ludziom najuboższym, poszkodowanym na skutek 
klęsk żywiołowych i działań wojennych, pomocy dzieciom i młodzieży, chorym, 
starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, prowadziło szereg innych zadań, w tym 
także na rzecz rodzin. 

Kontynuowano między innymi pracę w hospicjach domowych w Radomiu 
i Pionkach: 18 wolontariuszy w ciągu roku objęło opieką 42 chorych, a także udzie
lało wsparcia ich najbliższej rodzinie; w jadłodajniach dla ubogich w Radomiu 
i Pionkach w ciągu roku wydano ponad 300 tys. posiłków. Dzieło bł. ks. Bolesława 
Strzeleckiego udzieliło finansowej pomocy na pokrycie kosztów leczenia i rehabili
tacji 45 osób, w Domu Matki i Dziecka im. Jana Pawła II, w ramach ośrodka terapii 
grupowej, zorganizowano terapię dla 9 kobiet i 20 dzieci - ofiar przemocy w rodzi
nie, 29 osobom udzielono pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej, praw
nej i duchowej, w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym - przygotowano 
i zakwalifikowano 14 rodzin do pełnienia rodzinnej opieki zastępczej, 24 rodziny 
adopcyjne, 13 rodzin jest w trakcie przygotowania do adopcji dziecka, z punktu wy
dawania odzieży skorzystało ok. 1200 osób ubogich, bezrobotnych i bezdomnych. 

Spośród nowych przedsięwzięć Caritas należy wymienić utworzenie w Domu In
terwencji Kryzysowej w Jasieńcu domu dziecka dla 20 dzieci. Od tego czasu ośrodek 
pełni dwie funkcje: interwencyjną dla ofiar przemocy i socjalizacyjną dla dzieci. 

W ramach akcji organizowanych przez Caritas diecezjalną np. pomoc dla dzieci 
szkolnych (zakup wyprawek) objęła ponad 400 dzieci, prowadzono zbiórkę środków 
finansowych na leczenie chorych dzieci, przygotowano i rozdano ponad 1 OOO pa
czek żywnościowych przed Świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, konty
nuowano bieżącą pomoc indywidualną, którą objęto ponad 700 osób (odzież, leki, 
energia itp.) oraz akcję wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży- z wyjazdów 
zorganizowanych przez Caritas Diecezjalną i Parafialne Zespoły Caritas skorzystało 
ponad 1000 osób (Sprawozdanie Merytoryczne„ „ 2007). 
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• Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Celem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) jest dobrowolne i bezin

teresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdol
ne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom 
starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, ro
dzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. 

Założone cele Stowarzyszenie realizuje przy pomocy środków finansowych po
zyskiwanych od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagra
nicznych. PKPS prowadzi także, w ograniczonym zakresie, własną działalność go
spodarczą, z której dochody przeznaczane są na pomoc potrzebującym. Do 1990 r. 
w kręgu zainteresowania PKPS byli ludzie w podeszłym wieku, chorzy i do nich 
głównie kierowana była pomoc. Od 1991 r. pomocą objęto również rodziny będące 
w trudnej sytuacji, dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz 
ubogich. Następna grupa objęta działalnością to osoby niepełnosprawne i od 1994 r. 
bezdomni. 

Pomocowa działalność PKPS na rzecz rodzin jest prowadzona w trzech for
mach - jako pomoc finansowa (pieniężna) rzeczowa oraz usługowa3. PKPS gro
madzi środki finansowe z dobrowolnych wpłat i datków od osób prywatnych, firm 

i instytucji; są to więc środki społeczne i ich wielkość zależy od dobroczynności 
i możliwości finansowych ofiarodawców. W tej dziedzinie PKPS ma ograniczone 
możliwości w stosunku do potrzeb. Bezpośrednia pomoc finansowa podopiecznym 
PKPS udzielana jest w wyjątkowych przypadkach. Pomoc rzeczowa jest udzielana 
w najróżniejszych formach w zależności od możliwości stowarzyszenia i potrzeb 
podopiecznych. W tym przypadku PKPS ma większe możliwości, ponieważ ła
twiej jest pozyskać dary w naturze od ofiarodawców niż w postaci gotówki. W ra
mach tej pomocy potrzebującym rozdzielane są dary w naturze: odzież, obuwie, 
żywność w paczkach oraz żywność w postaci gotowych posiłków jednodaniowych 
i drugich śniadań dla dzieci w szkłach, meble i sprzęt gospodarstwa domowego. 
Najważniejsze i wartościowsze w działalności stowarzyszenia są różnego rodzaju 
usługi świadczone dla podopiecznych. Wymienić tu należy dożywianie w postaci 
gotowych dań oraz żywności dostarczanej do domów podopiecznych, usługi pielęg
nacyjne i opiekuńcze. 

• Hospicjum Królowej Apostołów 
Wspólnota Ludzi Dobrej Woli wielu zawodów skupiona w Hospicjum Królowej 

Apostołów niesie profesjonalną opiekę medyczną, duszpasterską i inną osobom do
rosłym cierpiącym z powodu choroby i dzieciom w terminalnej fazie każdej choroby. 
Hospicjum współpracuje ściśle z chorym i jego rodziną. Do najważniejszych zadań 
realizowanych przez Hospicjum Królowej Apostołów zalicza się: organizowanie 
i prowadzenie wsparcia dla osób dorosłych i dzieci terminalnie chorych oraz dla ich 
rodzin, opieka duszpasterska, prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdro
wotnej, hospicjów stacjonarnych, ro.in. poradni dla osieroconych, poradni psycho
logiczno-rehabilitacyjnej, prowadzenie posług medycznych, duchowych, psycholo-

3 Szerzej zob. www.pkps.org.pVzadania. 
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gicznych, socjalnych w domach chorych, organizowanie kolonii, obozów, zimowisk 
i innych imprez turystyczno-rekreacyjno-kulturalnych dla dzieci osób osieroconych 
i chorych. W Hospicjum działa obecnie 47 wolontariuszy. Udzielana jest pomoc 
140 pacjentom, w tym osobom osieroconym, chorym, rodzinom osób chorych. 

• Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności 
Radomski Bank Żywności został powołany z inicjatywy bp. Jana Chrapka 

w sierpniu 2000 r. jako związek stowarzyszeń. Organizacjami założycielskimi są: 
Caritas Diecezji Radomskiej, Liga Kobiet Polskich oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci. Obecnie członkowie Związku Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności to: 
Caritas Diecezji Radomskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie „Ini
cjatywa Lokalna", Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło
wym oraz Fundacja „Dać Sercom Nadzieję". Powołanie Banku było podyktowane 
potrzebą społeczną. Wobec narastającej pauperyzacji ludności, przy jednoc;ześnie 
narastającym zjawisku marnotrawstwa artykułów spożywczych konieczne stało się 
stworzenie pomostu między producentami i dystrybutorami a organizacjami, reali
zującymi zadania z zakresu pomocy społecznej. Takim pomostem stał się Radomski 
Bank Żywności nieodpłatnie przekazujący pozyskaną żywność osobom potrzebu
jącym. Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności jest organizacją pozarzą
dową, działającą na zasadzie non-profit. Nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Głównym celem statutowym Banku jest racjonalne wykorzystywanie pozyskanej 
żywności. Na Radomskiej Giełdzie Rolnej wolontariusze Banku prowadzą codzien
ne zbiórki owoców i warzyw. Radomski Bank Żywności systematycznie rozszerza 
swą działalność, czego dowodem jest ilość pozyskiwanej żywności: w 2000 r. około 
32 t, 2001 - 56 t, 2002 - 103 t, 2003 - 318,4 t o  wartości 2 582 OOO zł. Funkcjono
wanie Banku oparte jest w dużej mierze na współpracy z organizacjami charyta
tywnymi. Żywność przekazywana jest do organizacji współpracujących z Bankiem, 
a zajmujących się pomocą żywnościową dla najuboższych. Aktualnie Bank prze
kazuje bezpłatną żywność do 89 organizacji, obejmujących pomocą żywnościową 
29 538 osób. 

Podsumowanie 

Instytucje wspierające rodzinę starają się łagodzić sytuację osób i rodzin przez 
wdrażanie pozamaterialnych form pomocy - praca socjalna wobec indywidualnych 
osób i rodzin, praca przez grupę, aktywizowanie społeczności lokalnej, promowanie 
działalności wolontarystycznej. Ich głównym celem jest pomoc środowiskom wy
kluczonym społecznie oraz zapobieganie marginalizacji osób i rodzin, przez ich spo
łeczne aktywizowanie, psychiczne wzmacnianie i mobilizowanie ich do podejmo
wania starań w celu poprawy swojej sytuacji. Należy jednak otwarcie powiedzieć, 
że same formy pomocy pozamaterialnej nie rozwiążą problemów, są one działaniem 
ważnym, ale jedynie wspomagającym, podtrzymującym. Osobom i rodzinom należy 
zapewnić środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych lub stworzyć ta
kie warunki, żeby środki te mogły zdobyć we własnym zakresie (poprawa sytuacji na 
rynku pracy). W innym przypadku staniemy się świadkami coraz szerszej paupery-
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zacji, co z kolei może doprowadzić do dezintegracji rodzin, rozszerzenia się zjawisk 
patologicznych, począwszy od wszelkich nałogów na przestępstwach skończywszy. 
Ponadto należy zaznaczyć, że rozwijanie form pomocy pozamaterialnej wymaga 
także ponoszenia określonych nakładów finansowych, związanych między innymi 
z koniecznością zatrudnienia specjalistów, organizowaniem szkoleń, dojazdów na 
szkolenia, zabezpieczenia poczęstunku klientom uczestniczącym w zajęciach grup, 
kosztów tworzenia świetlic i ognisk dla dzieci, zabezpieczania wkładu własnego, 
który jest wymagany przy realizacji różnego rodzaju projektów. 
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