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1.

Wstęp
Autor: Dr hab. prof. UAM Aldona Żurek
Realizowanie polityki społecznej, zwłaszcza w tym zakresie, który dotyczy sterowania
społecznym rozwojem oznacza, że punktem wyjścia przy planowaniu konkretnych programów
działań jest dogłębna wiedza na temat problemów i kwestii społecznych. Warunki te spełniają
badania diagnostyczne i ewaluacyjne, które dostarczają konkretnej wiedzy w tym zakresie. Taki
jest też powód podjęcia badań na temat sposobu realizowania funkcji opiekuńczej przez
rodziny zamieszkujące w Wielkopolsce, potrzeb jakie istnieją w tym zakresie oraz
instrumentów wsparcia rodzin, wykonujących zadania przypisywane do funkcji opiekuńczej.
Niezbywalnym celem badań są także rekomendacje dla podmiotów polityki społecznej
(obejmującej wszystkie trzy sektory organizacji) w zakresie dotyczącym uzupełniania,
korygowania a także zastępowania działań, jakie realizowane są w rodzinach.
Przystępując do badań poświęconych sposobowi, w jaki realizowana jest funkcja opiekuńcza
przez rodziny zamieszkałe w województwie wielkopolskim, a także implikacjom jakie wynikają
z tego dla podmiotów polityki społecznej, należy przede wszystkim dokonać konceptualizacji
podstawowych kategorii analitycznych, co posłuży w dalszej części badań do ich
operacjonalizacji.

3.1 Funkcja rodzinna
Rodzina jest specyficzną mikrostrukturą, która w badaniach jej poświęconych może być
analizowana zarówno jako grupa, jak i jako instytucja społeczna. W przypadku drugiej z tych
perspektyw uzasadnionym jest koncentrowanie się badaczy nie na dynamice relacji
zachodzących między członkami rodziny, respektowanym i realizowanym systemie
aksjonormatywnym, cechach struktury czy sile i zakresie więzi, ale na efektach jakie przynoszą
działania poszczególnych członków rodziny, służących realizowaniu zadań nałożonych na
rodzinę ze strony społeczeństwa i społeczności, w jakich jest ona osadzona. Innymi słowy
mówiąc, jeśli badacze postrzegają rodzinę jako jedną ze znaczących instytucji społecznych,
konsekwencją tego jest wykorzystanie w badaniach jednej z koncepcji modelu rodzinnej
funkcji.
Badania poświęcone funkcjom pełnionym przez rodzinę mają w polskiej socjologii rodziny dość
długą tradycję, bo sięgającą jeszcze lat ’70-tych XX wieku. Ich dorobkiem jest nie tylko
typologia rodzinnych funkcji, wskazanie na zmienności funkcji, w aspekcie temporalnym,
kulturowym i środowiskowym, ale także przyjęcie założeń dotyczących modelu rodzinnej
funkcji. Najbardziej rozpoznawalną i najczęściej wykorzystywaną w badaniach jest koncepcja
modelu rodzinnej funkcji autorstwa Zbigniewa Tyszki. Podstawowe założenia, które jej
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towarzyszą mówią o niemożności zastąpienia rodziny w zakresie, który dotyczy realizowania
funkcji prze rodziny, niezależnie od czasu historycznego i kultury danego społeczeństwa.
Jednocześnie jednak Tyszka podkreśla, że funkcje rodziny mogą zmieniać swój charakter,
zakres i osoby, wobec których podejmowane są konkretne działania. Zasadniczym jednak
aspektem zmienności każdej z realizowanych przez rodzinę funkcji jest to, że współczesne
społeczeństwa mogą poprzez działania wyspecjalizowanych instytucji i organizacji zastąpić
rodzinę. Należy dodać, że instytucje te są w stanie lepiej, szybciej, pełniej i bardziej
profesjonalnie zaspokoić potrzeby członków rodziny. Co więc decyduje o tym, że wieszczona
przez część socjologów „śmierć rodziny” (rozumiana jako pozbycie się przez rodzinę
prerogatyw związanych z większością funkcji rodzinnych) nie nastąpiła? Otóż w żadnym ze
współczesnych społeczeństw nie pojawiła się inna instytucja, która jednocześnie byłaby
w stanie podjąć się pełnienia zadań opiekuńczych, wychowawczych, kontrolnych,
gospodarczych, emocjonalnych i na przykład kulturalnych, aby wspomnieć niektóre tylko
z funkcji pełnionych przez rodzinę.
Zmienność rodzinnych funkcji odnosi się nie tylko do zmieniającego się społeczeństwa
globalnego, państw czy społeczności lokalnych ale również do cech samej rodziny. Jej skład
i struktura, faza ontogenezy w jakiej się znajduje, akceptowany system wartości, aktywność
zawodowa dorosłych członków rodziny, cechy samych członków rodziny, aby wymienić
najważniejsze z nich, wpływają na to, w jakim stopniu pełniona funkcja zaspakaja potrzeby
członków rodziny oraz zdefiniowane w zadaniach potrzeby społeczeństwa. Przystępując do
badań, których przedmiotem jest jedna z funkcji rodzinnych, należy przyjąć, że zarówno
wybrane cechy społeczeństwa, jak i samej rodziny stanowią zespół zmiennych, które decydują
o sposobie, w jaki rodziny je realizują.
Koncepcja modelu rodzinnej funkcji zawiera kolejne założenie mówiące o tym, że rodziny
pełnią dwojakiego typu funkcje: podstawowe i peryferyjne. Te pierwsze realizowane są
niezależnie od stopnia modernizacji społeczeństwa, choć zmieniać się może sposób, w jaki są
wypełniane. Natomiast funkcje peryferyjne są bardziej labilne, co oznacza także to, że
w pewnych okolicznościach rodzina może zawiesić ich wykonywanie. Do funkcji
podstawowych, obok takich jak wychowawcza, prokreacyjna, gospodarcza czy emocjonalna,
należy również funkcja opiekuńcza. Rudymentarność funkcji opiekuńczej oznacza, że społeczny
wizerunek rodziny tworzony jest w odwołaniu do tego, w jaki sposób rodzina wykonuje zadania
z nią związane. Pojęcie dysfunkcjonalnej rodziny tworzone jest w oparciu między innymi o to,
czy rodzina jest w stanie wykonywać działania związane są z pełnieniem zadań opiekuńczych
wobec swoich członków. Podstawowość funkcji opiekuńczej wyraża się także w tym, że ten
aspekt życia rodzinnego poddany jest społecznej kontroli. Wykorzystuje się w tym celu system
aksjo – normatywny, obejmujący w szczególności system prawny państwa. Relacje między
i wewnątrzpokoleniowe, w zakresie dotyczącym zaspakajania potrzeb, związanych
z działaniami opiekuńczymi w Rzeczpospolitej Polskiej regulowany jest przez Kodeks Rodzinny.
Wyjątkowe znaczenie, jakie ma funkcja opiekuńcza oznacza również, że szereg instytucji
i organizacji społecznych czyni się odpowiedzialnymi za wsparcie, uzupełnianie, kontrolę oraz
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zastępowanie rodzin w zakresie odnoszącym się do działań opiekuńczych. Opiekowanie się
osobą niepełnoletnią, niepełnosprawną, chorą – jest przypisanym rodzinie zadaniem. Jeśli
jednak występują określone niedobory, rozumiane jako niewystarczająco zaspokojone
potrzeby tych kategorii osób, przede wszystkim instytucje publiczne, ale również te, należące
do drugiego i trzeciego sektora organizacji, przejmują część lub całość zobowiązań,
przypisywanych rodzinie.
W koncepcji modelu rodzinnej funkcji znajdują się założenia dotyczące elementów, składowych
każdej rodzinnej funkcji. Są nimi zadania (przyjęte i społecznie akceptowane cele osiągane
dzięki realizowaniu funkcji), działania (konkretne zachowania, czynności oddziaływania
i działania społeczne) oraz efekty (skutki zakładane i poboczne podejmowanych działań).
Te trzy składowe jej elementy tworzą ciąg przyczynowo – skutkowy. Oznacza to, że realizacja
konkretnych działań opiekuńczych wynika z mniej czy bardziej świadomie przyjętych przez
rodzinę zadań, nałożonych na rodzinę ze strony społeczeństwa i prowadzi do założonych
wcześniej skutków, jakie maja przynieść działania. Występować mogą tutaj pewne odchylenia
od społecznie akceptowanego i pożądanego wzorca pełnienia funkcji rodzinnych, ale to jak jest
realizowana funkcja opiekuńcza w danej rodzinie zależy od regulatywnej mocy norm i zasad,
w tym mających prawną naturę. Jeśli w rodzinie pojawi się niepełnosprawne dziecko, to opieka
nad nim jest nie tylko zwykłym człowieczym odruchem, ale wynika też z oczekiwań
konkretnych instytucji społecznych, na które nałożony jest obowiązek monitorowania tego, jak
zaspakajane są potrzeby takiej osoby. W przypadku pojawienia się deficytów, instytucje takie
mają obowiązek przejęcia na siebie zadań opiekuńczych, których rodzina nie może lub nie chce
się podjąć. Współczesna, prywatyzującą i autonomizująca się rodzina nie jest zostawiona sama
sobie, jeśli chodzi o zobowiązania dotyczące funkcji podstawowych. Wsparcie to dają jej
specjalistyczne instytucje, ale pomocy udzielają też osoby, kręgi i grupy, należące do jej
środowiska społecznego. Należą do nich kręgi sąsiedzkie, grupy i sieci przyjacielskie, kręgi
koleżeńskie i znajomościowe, aby wymienić te najczęściej wspomagające rodzinę. Szczególne
znaczenie ma jednak wsparcie krewnych i powinowatych, a zwłaszcza wstępnych i zstępnych.
Przepływy międzypokoleniowe (udzielanie sobie w ramach familii darów finansowych
i materialnych, daru czasu, a także daru przestrzeni) ze względu na powszechność ich
występowania, wpływają na jakość życia szczególnie osób znajdujących się w fazach młodej
i późnej dorosłości. Jednak proces modernizacji rodziny sprawia, że wspomaganie się pokoleń
występujących w dużej rodzinie rozproszonej, zastępowane jest coraz częściej przez działania
organizacji, które są podmiotami polityki społecznej. Jak się wydaje, logika samowystarczalnej
i względnie autonomicznej rodziny działającej na rzecz swoich członków, zastąpiona został
przez logikę działań społecznych podmiotów polityki społecznej, a zwłaszcza podmiotów
państwowych. Warto dodać, że zmieniają się stopniowo także oczekiwania członków rodziny,
które ich adresatami czynią nie krewnych, ale przede wszystkim państwo i jego organizacje.
Zadania zawarte w modelu rodzinnej funkcji wpływają na zakres i charakter podejmowanych
działań, które w istocie decydują o ostatecznym charakterze funkcji. Należy zauważyć, że choć
mówimy o działaniach rodziny, to najczęściej jednego z członków rodziny czyni się
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odpowiedzialnym za ich podejmowanie oraz ewentualne koordynowanie czynności
wykonywanych przez pozostałych domowników. W odniesieniu do działań opiekuńczych
delegowaną do realizowania działań opiekuńczych jest dorosła kobieta. Opiekowanie się
dziećmi, osobami chorymi, starymi, niepełnosprawnymi jest zobowiązaniem kobiet.
Umocowanie tego skryptu genderowego w świadomości społecznej sprawia, że kobiety, które
nie chcą zajmować się swoim potomstwem czy starymi rodzicami są „wyrodne” a mężczyźni
tylko niedostosowani.
Lista działań zaliczanych do zakresu funkcji opiekuńczej jest dość szczegółowa (ich lista
znajduje się np. w monografii poświęconej funkcji opiekuńczej autorstwa A. Michalskiej).
Należy jednak podkreślić że nie jest pełna, także z tego powodu, że model rodzinnej funkcji
zawiera w sobie założenie mówiące o tym, że rodzinne funkcje wzajemnie się warunkują
i uzupełniają. Dlatego konkretne działanie może zostać zaliczone do zakresu nie jednej, ale
2 czy 3 funkcji rodzinnych (np. opiekuńczej, wychowawczej i emocjonalnej). Wydaje się zatem,
że zamiast tworzenia klasy czy typów działań związanych z funkcją opiekuńczą, lepszą strategią
badawczą będzie wskazanie beneficjentów realizowanych czynności opiekuńczych, wraz
z towarzyszącym założeniem, że działania opiekuńcze mają prowadzić do zaspokojenia potrzeb
egzystencjalnych owych osób. W przypadku funkcji opiekuńczej osobami tymi są
niesamodzielne i niepełnoletnie dzieci, osoby niepełnosprawne, chore, a także znajdujące się
w wieku podeszłym.
Ostatnim elementem w modelu rodzinnej funkcji są jej efekty. W odniesieniu do funkcji
opiekuńczej jest nimi dobrostan beneficjenta działań opiekuńczych związanych z realizowaną
funkcją opiekuńczą. Efekty te mogą dotyczyć zaspokojenia potrzeb w bliskiej lub dalszej
perspektywie czasowej (w tym drugim przypadku chodzić może na przykład o podejmowanie
działań związanych z długotrwałą terapią). Skutki realizowania funkcji najczęściej wprost
odpowiadają zadaniom, jakie przypisywane są danej funkcji. W niektórych jednak sytuacjach
pojawić się mogą efekty poboczne, nie przewidziane w zadaniach.

3.2 Skład i struktura rodziny
Modernizacja, jakiej podlegają współczesne społeczeństwa spowodowała, że trudno jest dziś
wypowiadać się o rodzinie odwołując się do jednego, modelowego jej wzorca. Nadal
dominującym typem rodziny jest rodzina nuklearna, oparta na formalnie zawartym związku
małżeńskim, jednak obok niej istnieją i rozwijają się inne układy relacji rodzinnych. Proces
zmiany struktury rodziny spowodował, że socjolodzy, aby opisać mozaikę rodzinności używają
pojęcia form rodziny i małżeństwa oraz alternatyw wobec rodziny małej oraz wobec
małżeństwa. Tworzą również nowe definicje rodziny, tak, aby zachowując sens pojęcia
rodzinność i nie zatrącając wyjątkowości tej grupy społecznej, jednocześnie objąć definicją jak
największą liczbę form rodzinności. Czy bowiem rodziną jest para homoseksualna
wychowująca dziecko adoptowane przez jednego z partnerów? Czy są nią trzy dorosłe siostry
wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe? Czy rodziną są kobieta
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i mężczyzna wychowujący dzieci z kilku ich poprzednich związków? Kim dla tych dzieci są
rodzice poprzednich partnerów ich matki lub ojca? Takie sytuacje społeczne nie są nazbyt
częste, jednak pokazują, że sens pojęcia rodzina jest szerszy niż opisany w Kodeksie Rodzinnym
czy Statystykach GUS. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że zdefiniowanie zakresu tego pojęcia
jest ważne nie tylko dla badaczy życia społecznego, ale także dla polityków społecznych,
urzędników czy polityków. Nie wystarczy zatem powiedzieć, że rodzina to układ spajających co
najmniej dwie osoby, których łączy silna, nasycona emocjonalnie więź, intymność, prywatność
i ekskluzywność relacji, a także zobowiązanie dotyczące udzielania sobie pomocy i wparcia
w każdej sytuacji życiowej.
Zdając sobie sprawę z problemów metodologicznych, związanych z opisywaniem pojęć
wykorzystywanych wielokrotnie w badaniach, zwłaszcza, gdy zmieniony zostaje dotychczasowy
definiens, co do którego istniało przekonanie, że właściwie charakteryzuje istniejący stan
rzeczy czy naturę danego zjawiska, należy jednak zmodyfikować klasyczną definicję rodziny.
Na użytek niniejszych badań, uwzględniając ich przedmiotową naturę, za rodzinę uważać
będziemy układ relacji łączący co najmniej 2 spokrewnione ze sobą osoby, lub dwoje
partnerów (małżonków lub kohabitantów) zamieszkujących razem i prowadzących jedno
gospodarstwo domowe.
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2.

Streszczenie
Autor: Barbara Leszczyńska, Natalia Jaworska

Celem badania pt. „Społeczno-ekonomiczne aspekty wsparcia funkcji opiekuńczej rodzin
na terenie województwa wielkopolskiego” jest dostarczenie wiedzy na temat wsparcia przez
realizatorów polityki społecznej potrzeb rodzin z terenu województwa wielkopolskiego
z zakresu pełnienia funkcji opiekuńczej, stopnia ich zaspokojenia oraz identyfikacja barier w ich
zaspokajaniu.
Cele badania zostały osiągnięte poprzez analizę danych zastanych, która w szczególności
obejmowała
statystyki
publiczne,
przeprowadzenie
badań
terenowych:
1200 standaryzowanych wywiadów telefonicznych wśród wielkopolskich rodzin,
4 zogniskowane wywiady grupowe z rodzinami pełniącymi funkcję opiekuńczą oraz
15 wywiadów jakościowych z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz prywatnymi
przedsiębiorcami, którzy wspomagają rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczej.
Pełnienie funkcji opiekuńczej wobec dzieci
Dyskusja nad potrzebami rodzin i deficytami pomocy w wypełnianiu przez rodziny funkcji
opiekuńczej w pierwszym kroku wymaga określenia, w jaki sposób obecnie rodziny wypełniają
tę funkcję. Sposób pełnienia funkcji opiekuńczej wobec dzieci jest silnie skorelowany z wiekiem
dziecka. Na każdym etapie jego życia sposób sprawowania opieki wygląda inaczej i jest
wspomagany przez inne instytucje. Wsparcie otrzymywane od rodzin pochodzenia również
zmienia się wraz z wiekiem dziecka. Dlatego też rozmawiając o potrzebach rodzin należy je
każdorazowo odnosić do etapu życia dziecka.
Można oczywiście mówić o pewnych uniwersalnych elementach wypełniania funkcji
opiekuńczej. Podkreślić należy, że opieka nad dziećmi wciąż złożona jest głównie na barki
kobiet. Model, w którym kobieta przejmuje zdecydowaną większość obowiązków, łączy się
z pozostawaniem kobiety w domu – czy to z powodu urlopu macierzyńskiego,
wychowawczego, czy też z powodu braku pracy zarobkowej lub też pracy w gospodarstwie
rolniczym. W takiej sytuacji mężczyzna staje głównym żywicielem rodziny. W rodzinach,
w których oprócz mężczyzny pracuje również kobieta, mężczyzna często pracuje w innej
miejscowości lub zagranicą, w długich godzinach, czy też dorabia po godzinach, dlatego też
kobieta nie może liczyć na jego wsparcie. Drugim modelem, który jest rozpowszechniony
wśród wielkopolskich rodzin, jest wyraźne włączenie się mężczyzny w wypełnianie obowiązków
domowych związanych z opieką nad dzieckiem. I chociaż wciąż większość obowiązków jest
wykonywanych przez kobietę, jednak mężczyzna ma ściśle określone zadania związane
z wypełnianiem funkcji opiekuńczej. Rzadsze są sytuacje, gdy podział obowiązków można
nazwać równościowym, jednakże ta kategoria rodzin zaczyna się wyłaniać wśród rodzin
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nuklearnych posiadających jedno dziecko, w których rodzice wykonują prace wymagające
wysokich kwalifikacji zawodowych. Zdecydowanie najrzadziej spotykana jest sytuacja, w której
to mężczyzna pozostający w domu z powodu bezrobocia, emerytury czy też renty prowadzi
gospodarstwo domowe.
Narodziny dziecka to dla rodziny trudny moment, w którym to rozpoczyna się wypełnianie
funkcji opiekuńczej wobec całkowicie zależnego od dorosłych małego człowieka. Tuż po
narodzeniu, aż do skończenia roku przez dziecko to kobieta jest jego główną opiekunką. Wraz
z wiekiem dziecka zwiększa się zakres korzystania ze wsparcia rodzin pochodzenia lub wsparcia
instytucjonalnego. Analiza statystyk publicznych pokazuje, że w Polsce bardzo niski odsetek
dzieci do lat 3 jest objęty opieką instytucjonalną, a w Wielkopolsce sytuacja wygląda jeszcze
mniej korzystnie. Dane GUS za rok 2012 pokazują, że żłobki i kluby malucha były dostępne
tylko w 13% wielkopolskich gmin1, przy czym dostęp ten był większy w gminach miejskich niż
wiejskich i miejsko-wiejskich. Przeprowadzone badania ilościowe potwierdzają, że niewielki
odsetek badanych rodziców skorzystał z instytucjonalnej formy opieki nad dzieckiem (7%).
Zatem zwiększenie dostępu do instytucjonalnych form opieki wydaje się być najistotniejszą
potrzebą wielkopolskich rodzin z dziećmi do lat 3. To, na co należy zwrócić uwagę mówiąc
o potrzebie zwiększenia dostępu do instytucjonalnych form opieki nad małym dzieckiem,
to opinie samych rodziców, a w szczególności matek, które mają duże obawy przekazując
opiekę nad swoim potomstwem instytucjom. Jednocześnie badanie pokazało bardzo niską
wiedzę wśród rodziców na temat innych niż żłobek możliwych form instytucjonalnej opieki nad
dzieckiem do lat 3. Niemal nieznana jest instytucja dziennego opiekuna, która umożliwia
zajmowanie się dziećmi od 20 tyg. ż. we własnym mieszkaniu lub specjalnie przygotowanym
lokalu. Od 2013 roku dziennego opiekuna mogą zatrudniać gminy, pracodawcy i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Tę możliwość w roku 2013 wykorzystała
tylko jedna z krajowych fundacji w ramach Programu Maluch i zatrudniła ponad 400 dziennych
opiekunów w największych miastach województwa. Co istotne, w ramach konkursów nie
wystartowała żadna gmina ani przedsiębiorca. Zatem bardzo wyraźnie widać
niezagospodarowany obszar działania sektora publicznego i prywatnego, a także brak
wystarczającego wsparcia mieszkańców z terenów wiejskich. Rodzice dzieci do lat 3 mają
również niską wiedzę o możliwości pokrycia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
niani. O takiej możliwości słyszało 41% badanych rodziców dzieci do lat 3, a tylko jedna badana
osoba z takiej możliwości skorzystała. Rozpowszechnienie wiedzy na ten temat może
przyczynić się do zmniejszenia szarej strefy wśród kobiet zawodowo zajmujących się opieką
nad dziećmi.
Korzystanie z urlopów dla rodziców to wciąż domena kobiet. Jednak zmiany w obowiązującym
prawie mogą zachęcić mężczyzn do zwiększenia swojego udziału w opiece nad małym
1

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane za rok 2012. Żłobek lub klub Malucha znajduje się w 30
wielkopolskich gminach.
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dzieckiem. Badanie nie pozwala na określenie, na ile urlopy rodzicielskie będą wykorzystywane
przez mężczyzn, ze względu na zbyt małe liczebności rodzin, które miały szanse z nich
skorzystać, niemniej wyraźnie widać, że mężczyźni zaczynają korzystać z przysługujących im
urlopów ojcowskich. Jednak trudno uznać, by wykorzystywanie tego typu urlopu przez 35%
badanych ojców dzieci w wieku do 3 lat było wynikiem satysfakcjonującym. Jak pokazuje
badanie jakościowe, ojcowie wciąż borykają się z negatywnymi stereotypami przy korzystaniu
ze swoich praw.
Wprowadzenie nowego systemu urlopów, który umożliwia pozostanie z dzieckiem do
52 tygodnia jego życia, zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez rodziców. Należy jednak
zauważyć, że w powszechnej opinii to matka dziecka dostała taką możliwość. Zdaniem
uczestników badań jakościowych ułatwi to kobietom podjęcie decyzji o powrocie na rynek
pracy, ponieważ – posługując się językiem badanych kobiet – roczne dziecko jest już na tyle
odchowane, że obawy przed oddaniem dziecka pod opiekę instytucji znacząco się zmniejszają.
Potrzeby rodzin z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat mają nieco inny charakter. Część funkcji
opiekuńczej przez większość rodziców została przekazana do wyspecjalizowanej instytucji, jaką
jest przedszkole. Na tle innych województw wielkopolskie plasuje się wyraźnie ponad średnią
krajową (odpowiednio: Wielkopolska 76% i Polska: 71% dzieci było objętych wychowaniem
przedszkolnym)2. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym jest silnie związany
z trzema czynnikami – wiekiem dziecka (dla dzieci 3 letnich wskaźnik wynosi 55%), miejscem
zamieszkania (na obszarach wiejskich wskaźnik ten jest niższy o 38 punktów procentowych niż
na terenach miejskich) oraz podejmowaniem zatrudnienia przez matkę dziecka (w rodzinach,
gdzie pracuje obydwoje rodziców 95% dzieci uczęszcza do przedszkola, gdy pracuje tylko matka
odsetek ten wynosi 67%). Należy podkreślić, że zgodnie z wprowadzonym w 2013 r. prawem
do 2015 roku w przedszkolach powinna zostać zapewniona taka liczba miejsc, by mogły
do niego uczęszczać wszystkie 4-latki, a do 2017 również wszystkie 3-latki. Główną
zdiagnozowaną potrzebą w zakresie wsparcia funkcji opiekuńczej jest potrzeba dostosowania
godzin pracy przedszkola do rodziców pracujących w dłuższych i nietypowych godzinach.
W przypadku rodzin zamieszkujących na terenach wiejskich, których dzieci – jak zostało już
wspomniane – rzadziej uczęszczają do przedszkoli, istotny jest również problem dowozu dzieci.
Bardzo pozytywnie są oceniane takie rozwiązania, jak bus zabierający dzieci do placówki. Brak
danych statystycznych na ten temat nie pozwala ocenić skali potrzeby.
Pełnienie funkcji opiekuńczej wobec dzieci w wieku szkolnym silnie wiąże się z etapem edukacji
dziecka. Największe potrzeby wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczej mają rodzice dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych, a w szczególności do klas I-III. Szczególną kategorią
wydają się tutaj 6-letni uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w klasie I. Analiza danych Systemu
Informacji Oświatowej pokazuje, że dostęp do świetlic i stołówek, które zostały uznane przez
2

Źródło: BDL GUS
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rodziców za najważniejszą formę wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczej, jest ograniczony
na terenie województwa. Sytuacja wygląda najlepiej w miastach na prawach powiatu,
najgorzej zaś w powiatach: kępińskim, pleszewskim, gostyńskim, rawickim, ostrzeszowskim,
kościańskim, kolskim, krotoszyńskim, tureckim i jarocińskim. Oprócz zwiększenia liczby świetlic
istnieje potrzeba wydłużenia ich pracy, tak by rodzice pracujący w dłuższych godzinach mogli
zapewnić opiekę swojemu dziecku. W przypadku rodzin ze starszymi dziećmi dostęp do świetlic
i stołówek odgrywa mniejsze znaczenie w wypełnianiu funkcji opiekuńczej. Dzieci te są już
na tyle samodzielne, że sprawowanie bezpośredniej opieki przez osobę dorosłą ma mniejsze
znaczenie.
Funkcja opiekuńcza wobec dorosłych dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców stapia się
z funkcją ekonomiczną, gdyż w większości przypadków zapewnienie opieki i bytu sprowadza się
do poniesienia opłat za miejsce zamieszkania dziecka lub poniesienie kosztów dojazdów, kiedy
to podejmuje naukę w innej miejscowości. Można uznać, że funkcja opiekuńcza jest
wypełniana wobec 64% dorosłych dzieci zamieszkujących wciąż z rodzicami. Pozostałe młode
osoby podjęły zatrudnienie (część z nich również wciąż się uczy). Rodziny wypełniające funkcję
opiekuńczą oczekują wsparcia głównie finansowego – w postaci stypendiów czy zniżek
komunikacyjnych.
Czas wakacji to okres, kiedy sposób wypełniania funkcji opiekuńczej zdecydowanie się zmienia,
co dotyczy przede wszystkim dzieci do lat 13, które wymagają bardziej intensywnej opieki
dorosłych niż dorastająca młodzież. Przeprowadzone badania wskazały na niezaspokojenie
potrzeby instytucjonalnego wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczej w trakcie wakacji.
W przypadku rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola istnieje duża potrzeba
dostępności przedszkoli w czasie wakacji w takim samym wymiarze, jak w czasie roku
szkolnego. Obecnie przyjęty tryb działania przedszkoli w czasie wakacyjnym, kiedy to otwarta
jest dyżurna placówka, do której uczęszczają wszystkie dzieci z gminy/rejonu (również dzieci
wcześniej uczęszczające do innego przedszkola), powoduje duży dyskomfort zarówno
rodziców, jak i ich dzieci. Rodzice dzieci w wieku szkolnym natomiast formułują postulaty
organizowania przez gminę półkolonii (16%) lub innych zajęć tematycznych (22%), z których
mogłyby skorzystać ich dzieci, a co odciążyłoby rodziców w pełnieniu opieki.
Niezagospodarowanym obszarem wspierającym – choć nie wprost – rodziców w wypełnianiu
funkcji opiekuńczej jest obszar kultury i rekreacji. Wydaje się, że samorządy powinny zwrócić
szczególną uwagę na zwiększenie dostępności istniejącej infrastruktury rekreacyjnej, oferując
dzieciom więcej bezpłatnych zajęć.
Zdiagnozowane formy i deficyty wsparcia wielkopolskich rodzin
Kluczowym wsparciem rodzin z dziećmi w wypełnianiu funkcji opiekuńczej jest wsparcie
oferowane przez rodziny pochodzenia – w szczególności przez babcie (ze strony matki). Z takiej
formy wsparcia skorzystało 24% badanych rodzin. Odsetek ten wzrasta wraz z liczbą dzieci

strona 13

w rodzinie. Wsparcie babci jest bardzo ważne w okresie, gdy opieka jest pełniona nad
dzieckiem do lat 3. Niska dostępność do żłobków czy innych instytucjonalnych form opieki nad
małym dzieckiem, nie ponoszenie kosztów finansowych związanych z zatrudnianiem niani oraz
zaufanie, jakim obdarzana jest babcia, sprzyjają korzystaniu z tego typu wsparcia. Typ
oferowanej pomocy zmienia się, gdy dziecko zaczyna uczęszczać do przedszkola. Wtedy babcia
przestaje być główną opiekunką, ale często przyjmuje rolę uzupełniającą – odbiera dziecko
z placówki i pełni nad nim opiekę aż do momentu powrotu rodziców. Największą korzyścią
płynącą ze wsparcia otrzymanego od rodziny pochodzenia, jest umożliwienie matce dziecka
powrotu na rynek pracy. Jednocześnie chęć pomocy swoim córkom jest dla niektórych kobiet
w wieku 50+ argumentem do skorzystania z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę.
Zatem, z punktu widzenia polityki zwiększania zatrudnienia nie jest to korzystna sytuacja.
Pojawia się wobec tego wyraźna potrzeba rozwiązań ułatwiających kobietom łączenie ról
zawodowych i rodzinnych – zarówno skierowana do mam, jak i babć, oraz wyraźniejsze
włączanie się mężczyzn w celu odciążenia obowiązkami kobiet.
Potrzeby rodzin niepełnosprawnych w wypełnianiu funkcji opiekuńczej w opinii ich samych
koncentrują się wokół potrzeb finansowych, co zdaniem realizatorów polityki społecznej (PCPR,
NGO) bywa wyrazem ich roszczeniowej postawy. Można jednak stwierdzić, że istnieją wciąż
niezaspokojone
potrzeby
informacyjne.
Skomplikowany
system
orzekania
o niepełnosprawności, rozbudowany system świadczeń, czy też wiele źródeł potencjalnego
wsparcia powoduje, że rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci mogą czuć się zagubione
w gąszczu przepisów. Istotnym obszarem deficytowym jest również system wsparcia
psychologicznego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, np. w postaci grup wsparcia.
Najważniejszą potrzebą rodzin zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczej jest natomiast
ułatwienie dostępu do specjalistów – w szczególności do terapeutów i psychologów, ale
również prawników. Rodzina w trakcie pełnienia pieczy zastępczej znajduje się
w niestandardowej sytuacji: dziecko opuszcza rodzinę biologiczną, rodzice zastępczy przyjmują
pod swój dach nowego członka, jednocześnie sytuacja z założenia ma charakter czasowy.
Dodatkowo dzieci – jak mówią pracownicy PCPR – często mają problemy zdrowotne lub
psychologiczne. Dlatego też kluczowe jest umożliwienie skorzystania ze specjalistycznego
wsparcia, a te często jest dostępne w największych miastach województwa (niezależnie
od tego, czy wsparcie pochodzi z instytucji publicznych, czy z organizacji pozarządowych).
Problem ten dotyczy również rodzin biologicznych tracących zdolność do wypełniania funkcji
opiekuńczej. Dlatego też w przypadku tego typu rodzin kluczowe jest otrzymanie takiego typu
wsparcia, które umożliwi im odzyskanie zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczej. Pracownicy
jednostek pomocy społecznej wskazują, że na zdiagnozowane w tym zakresie potrzeby
odpowiada nowo wprowadzona funkcja asystenta rodziny, jednakże wciąż w niedostatecznym
stopniu. Badania jakościowe pokazują jednocześnie, że asystenci często pracują w ramach
projektów, na czas określony i nie wchodzą w skład stałej kadry ośrodków pomocy społecznej.
Zatem kluczowe wydaje się kształcenie kadr w tym zawodzie, a także zachęcanie samorządów
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do zatrudniania tego typu specjalistów. Jak wynika z wywiadów jakościowych – funkcje
opiekuńcze w rodzinie bywają niewypełniane w wystarczający sposób również ze względu
na brak odpowiedniego mieszkania. Jak pokazują natomiast dane GUS, istotnym obszarem jest
kwestia dostępu do mieszkań socjalnych, których liczba co prawda w ciągu ostatnich 3 lat
wzrosła o ponad 50%3, jednak wciąż wydaje się niewystarczająca.
Dla rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji, znaczącym problemem jest brak szybkiego
i łatwego dostępu do informacji, gdzie mogą otrzymać niezbędne wsparcie. Dlatego też istotne
wydaje się wdrożenie rozwiązań, które upowszechnią wiedzę zarówno pracowników pomocy
społecznej, jak i innych służb, które mają kontakt z rodzinami w kryzysowych sytuacjach
(policja, służba zdrowia) o obszarze działań innych instytucji w zakresie wsparcia rodziny, tak by
już w czasie pierwszego kontaktu z służbami publicznymi rodzina otrzymywała informacje,
gdzie może zgłosić się po pomoc.
Wsparcie organizacji pozarządowych jest postrzegane jako uzupełnienie działań jednostek
pomocy społecznej – a zatem skierowane do rodzin, które mają problemy z wypełnianiem
funkcji opiekuńczej. Tutaj szczególną rolę widać w dostarczaniu specjalistycznych usług
psychologów, terapeutów czy też prawników. Jednakże deficyt wsparcia jest wciąż wyraźnie
widoczny na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich, gdzie działa znacząco mniejsza liczba
organizacji pozarządowych.
Wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczej oferowane przez sektor prywatny odnosi
się głównie do możliwości stwarzanych przez pracodawców umożliwiających łączenie życia
zawodowego i rodzinnego. Przeprowadzone badanie ilościowe pokazuje, że najważniejszym
oczekiwaniem rodziców (szczególnie kobiet) wobec pracodawców jest umożliwienie kobiecie
powrotu do pracy po urodzeniu dziecka (73%). Na drugim miejscu pojawia się postulat pracy
w elastycznych godzinach (55%), który jest szczególnie ważny dla rodziców dzieci do lat trzech
oraz matek dorosłych dzieci, które często myślą o wsparciu rodzin swoich dzieci w wypełnianiu
funkcji opiekuńczej. Jednocześnie aż 49% badanych deklaruje, że może pracować
w elastycznych godzinach w swoim obecnym miejscu pracy. Badanie jakościowe pokazuje
jednak, że rodzice mówiąc o elastycznych godzinach pracy często mają na myśli możliwość
wcześniejszego wyjścia z pracy w sytuacji awaryjnej (np. choroba dziecka), a nie systemowe
rozwiązanie. Inne elastyczne formy zatrudnienia były wymieniane przez znacząco mniejsze
odsetki badanych jako sposób na łączenie życia zawodowego z prywatnym. Badanie
jakościowe pokazuje, że pracujący rodzice mają małą wiedzę w zakresie możliwości stosowania
elastycznych form zatrudnienia, co więcej – wiedza ta nie jest również rozpowszechniona
wśród pracodawców Dlatego warto promować tego typu rozwiązania jako element stosowanej
przez pracodawców polityki kadrowej. Wydaje się, że warto również promować wśród

3
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pracodawców instytucję dziennego opiekuna, który może wspomóc pracujące zawodowo
matki w wypełnianiu funkcji opiekuńczej.
Pełnienie funkcji opiekuńczej wobec osób niesamodzielnych
Wcześniejsze sprawowanie opieki nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi wśród ogółu
badanych to dość częste doświadczenie. Posiada je aż 37% badanych. Oznacza to, że opisane
poniżej problemy i trudności dotykają znacznej część społeczeństwa. Jeśli nawet obecnie
badani nie mają z nimi styczności, to mieli je w przeszłości bądź nabędą je w przyszłości.
Grono osób niesamodzielnych zostało zaklasyfikowane do następujących trzech kategorii:


osoby częściowo niesamodzielne (39%) – wymagają pewnej pomocy w codziennych
czynnościach, a co czwarty spośród nich zupełnie nie jest w stanie samodzielnie
wykonać zakupów,



osoby w znacznym stopniu niesamodzielne (46%) – mają duże trudności z codziennymi
czynnościami, praktycznie nigdy nie mogą samodzielnie wykonywać zakupów, a i lekkie
prace domowe nie mogą być przez nie wykonywane,



osoby całkowicie niesamodzielne (15%) – nie są w stanie same wykonywać praktycznie
żadnej ze wskazanych czynności codziennych.

Badanie ilościowe przeprowadzono z osobami określonymi na potrzeby tego badania mianem
głównych opiekunów. Są to osoby, które spośród wszystkich innych domowników poświęcają
najwięcej czasu na opiekę nad osobami niesamodzielnymi. W przeważającej większości, bo aż
w 75% są to kobiety. Zatem pełnią one kluczową rolę nie tylko w sprawowaniu przez rodzinę
funkcji opiekuńczej względem dzieci, ale również względem dorosłych osób niesamodzielnych.
Więzi łączące opiekuna – choć tu trafniejsze byłoby sformułowanie opiekunki – z osobą
niesamodzielną to przede wszystkich bycie rodzicem opiekuna (średni wiek osoby
niesamodzielnej to wszakże 70 lat), a znacznie rzadziej partnerem (15%) bądź dzieckiem (14%).
Należy podkreślić, że badano dorosłe osoby niesamodzielne.
W rodzinach opiekujących się osobami niesamodzielnymi dominuje układ, gdy faktycznie tylko
jedna osoba – główny opiekun – sprawuje opiekę nad osobami niesamodzielnymi i jedynie
incydentalne korzysta z pomocy innych członków rodziny (45%). Co alarmujące, aż 18%
badanych stwierdza, że faktycznie są jedynymi opiekunami osoby niesamodzielnej i nie mogą
liczyć na pozostałych członków rodziny.
Najważniejszym wsparciem dla głównych opiekunów są członkowie rodziny wspólnie z nimi
zamieszkujący. Można liczyć na ich pomoc zarówno w nagłych i nieplanowanych sytuacjach
(74%), jak i przy tych wcześniej zaplanowanych (75%). Nieznacznie trudniej jest uzyskać pomoc
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w opiece nad osobą niesamodzielną od krewnych, którzy wspólnie z respondentem nie
zamieszkują. Uzyskanie od nich pomocy nie jest równie pewne (więcej odpowiedzi „raczej”),
lecz może na nią liczyć 70% badanych, gdy zdarzenie ma charakter nagły i 68%, gdy jest
zaplanowane. Na pomoc ze strony przyjaciół może liczyć znaczna część badanych (59%
w sytuacjach nagłych i 59% w sytuacjach zaplanowanych), choć tu przeważają już odpowiedzi
warunkowe „raczej”.
Trzy najczęściej wskazywane potrzeby wsparcia to: wsparcie finansowe (54%), zajęcia
rehabilitacyjne (45%) oraz dostęp do informacji o formach wsparcia i inicjatywach na rzecz
osób niesamodzielnych (45%). Żadnego wsparcia nie oczekuje 16% badanych. Badani o gorszej
sytuacji materialnej (deklarujący, że pieniędzy nie starcza nawet na najpilniejsze potrzeby),
bardzo często zgłaszali potrzebę wsparcia finansowego (92%) oraz wsparcia materialnego
i rzeczowego (65%). Co jednak szczególnie ważne, istotnie częściej oczekują oni również
pomocy w załatwianiu formalności związanych z uzyskiwaniem wsparcia finansowego
i materialnego (65%). Gospodarstwa domowe, w których zamieszkują dzieci, również istotnie
częściej zgłaszają potrzebę uzyskania wsparcia materialnego/ rzeczowego. Deklaruje ją 35%
gospodarstw, w których skład wchodzą osoby do 24 r.ż. i jedynie 20% tych gospodarstw, gdzie
dzieci nie ma.
W odczuciu badanych 62% spośród nich nie uzyskuje pomocy w żadnym – z wymienionych jako
potrzebnych – wymiarów. Są to zatem bardzo niepokojące wyniki. Pytanie nie dotyczyło
bowiem pełnego zaspokojenia tych potrzeb, co z pewnością byłoby bardzo trudne
do osiągnięcia, ale poczucia otrzymywania jakiejkolwiek pomocy.
Częściej niż czterech na pięciu badanych nie zaspokaja zgłaszanej potrzeby w zakresie:


pomocy w załatwianiu formalności związanych z uzyskiwaniem wsparcia finansowego
i materialnego (nie otrzymuje ich 93% potrzebujących),



zapewnienia innego mieszkanie, pozbawionego barier architektonicznych (91%),



transportu do miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego osoby niesamodzielnej
(88%),



kilkudniowych wyjazdów z zapewnioną opieką nad osobą niesamodzielną (87%),



usuwania barier architektonicznych w mieszkaniach (85%),



przedłużenia godzin pracy miejsca aktywnego spędzania czasu wolnego osoby
niesamodzielnej poza jej domem (84%),



uczestnictwa w formalnych i nieformalnych grupach wsparcia (83%),
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dostarczenia źródła informacji o dostępnych formach wsparcia, inicjatywach na rzecz
osób niesamodzielnych (81%),



wsparcia finansowego (80%).

Gdy jednak uwzględnimy także powszechność występowania tychże potrzeb, wówczas można
zauważyć nie tylko zmianę kolejności występowania poszczególnych niezaspokojonych
potrzeb, ale przede wszystkim wysunięcie się na górę hierarchii pomocy, jaką jest
informowanie o dostępnych formach wsparcia, inicjatywach na rzecz osób niesamodzielnych.
Jest to zatem obszar, którego niezagospodarowanie dotyka szczególnie wielu badanych.
Jednocześnie należy podkreślić, że jest to bardzo uniwersalna potrzeba, której występowanie
ani też poczucie niezaspokojenia nie różnicuje gospodarstw domowych z różnych powiatów czy
nawet subregionów, choć istotnie częściej dotyka mieszkańców miast powyżej 50 tys.
mieszkańców (89%, gdy średnia w całej próbie to 80%). Oznacza to, że jest to problem
o charakterze ogólnowojewódzkim, lecz nasilający się w ośrodkach miejskich. Należy zwrócić
uwagę, że problem niedoboru informacji szczególnie silnie dotyka osób niekorzystających
z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej, które są naturalnym źródłem takiej wiedzy oraz osób
lepiej oceniających swoją sytuację materialną, a zatem ponownie – mniej zainteresowanych
kontaktem z Ośrodkami Pomocy Społecznej.
Wsparcie administracji publicznej, sektora prywatnego, jak i organizacji pozarządowych jest
postrzegane jako niewystarczające. Ponad połowa badanych (51%) deklaruje, że otrzymywana
z instytucji publicznych pomoc zaspokaja część kluczowych potrzeb, ale części nie.
Niezaspokojenie większości, a nawet wszystkich kluczowych potrzeb zgłasza 36% badanych.
Ponad połowa badanych (57%) deklaruje, że usługi komercyjne zaspokajają część kluczowych
potrzeb, ale części nie. Niezaspokojenie większości, a nawet wszystkich kluczowych potrzeb
zgłasza 8% badanych. Ponad połowa badanych (64%) deklaruje, że otrzymywana od organizacji
pozarządowych pomoc zaspokaja część kluczowych potrzeb, ale części nie. Niezaspokojenie
większości, a nawet wszystkich kluczowych potrzeb zgłasza 14% badanych.

3.

Summary
The aim of the research entitled „Socio-economic aspects of supporting the caring function of
the families in the Greater Poland Voivodeship” is to provide the knowledge about the support
given by the performers of social policy for the needs of the families inhabiting the Greater
Poland Voivodeship connected with fulfilling the caring function, and about the ways in which
the needs are satisfied, as well as to identify the barriers blocking the satisfaction of those
needs.
The aims of the research were attained by performing a desk research, which included
especially – of public statistics, conducting field work: 1200 standardized telephone interviews
among the Greater Poland Voivodeship families, 4 focus groups with families fulfilling the
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caring function and 15 qualitative interviews with institutions, non-governmental organizations
and private entrepreneurs who support families in fulfilling the caring function.
Fulfilling the caring function towards children
To discuss the needs of families and deficiencies in aiding the families in fulfilling the caring
function, firstly it has to be determined how the families fulfil this function nowadays. The way
the caring function is fulfilled towards children is strongly correlated with the child’s age. Each
period of child’s development requires a different type of care, which is supported by different
institutions. The support received from the family of origin also changes with the child’s age.
That is why, when discussing the needs of the families, the period of child’s development must
always be taken into consideration.
Without a doubt, there are some universal elements of fulfilling the caring function. It should
be underlined that it is mostly women who are occupied with child care. The family model,
where a woman takes over most of the duties usually means that she stays at home – because
of a maternity leave or extended post-maternity leave, or because of unemployment or
working on a farm. In such a situation the man is the main bread-winner in the family. In the
families, where also the woman works, the man often works in a different town or abroad, he
works late or has an additional job on the side, which is why the woman cannot count in his
support. The second model, which is frequent among the families inhabiting the Greater
Poland Voivodeship, is a clear inclusion of the man in fulfilling the chores connected with
bringing up a child. Although most of the duties are still performed by the woman, the man is
assigned a set of clearly defined tasks connected with fulfilling the caring function. It happens
rarely that it can be said that the duties are divided evenly, but such a category of families is
beginning to emerge among the nuclear families with one child, where jobs of both parents
require high professional qualifications. A situation in which the man, staying at home because
of unemployment, retirement or disability pension, acts as a house keeper is definitely the
rarest.
The birth of a child is a hard moment for a family, and it is the beginning of fulfilling the caring
function towards the little human being who is entirely dependent on adults. From right after
birth until the child in one year old, the woman is the child’s main carer. The scope of
benefiting from the support of families of origin or institutions widens with the child’s age. The
analysis of the public statistics shows that a very small percentage of children up to three years
of age is included in institutional care in Poland, and in the Greater Poland Voivodeship the
situation is even worse. The data gathered by GUS (Central Statistical Office) concerning the
year 2012 shows that day nurseries (a day care institution for children 6 weeks to about three
years old) and pre-school playgroups were available in only 13% of communes of the Greater
Poland Voivodeship4, and the availability was higher in urban communes than in urban-rural or
4

Source: GUS Local Data Bank, data concerning the year 2012. Day nurseries or pre-school playgroups
are located in 30 gminas of the Greater Poland Voivodeship.
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rural communes. The conducted quantitative research confirms that a small percentage of the
interviewed parents benefited from an institutional form of child care (7%). Thus, widening
access to the institutional forms of care seems to be the most pressing need of the families
with children up to three years of age inhabiting the Greater Poland Voivodeship. It is essential
to take the mothers’ opinions into consideration when discussing the need of widening the
institutional forms of child care, because they are very anxious about entrusting the care of
their children to the institutions. Simultaneously, the research underlined the parents’ low
knowledge about other forms of institutional care for children up to three years of age than
day nurseries. The possibility of benefiting from services of a day care provider, a person who
cares for children 20 weeks to three years old in their own apartment, or in a specifically
prepared lodging, is practically unknown. Since 2013 a day care provider may be hired by
communes, employers and organization units without legal personality. In 2013 only one of
national foundations took advantage of this possibility as a part of “Program Maluch” and it
hired over 400 day care providers in the biggest cities of the voivodeship. Importantly, no
commune or entrepreneur took part in the competition. Thus, an undeveloped area of activity
of the public and private sectors, as well as insufficient support for inhabitants of rural areas
are clearly visible. The knowledge of the parents of children up to three years of age about the
possibility of covering the premium for social and health insurance of a nanny is low. Only 41%
of the interviewed parents of children up to three years of age have heard of such a possibility,
and only one person used it. Spreading the knowledge of this matter may contribute to
reducing the grey market among the women providing day care service for children
professionally.
It is still mostly women who benefit from parental leaves. However, the recent changes in the
law may encourage the men to get more involved in the care for small children. Because of the
insufficient number of families that already benefitted from the paternity leaves, the research
does not allow to determine the number of men benefiting from the parental leaves in the
future, but it can be seen clearly that men start to use the paternity leaves they are entitled to.
Nevertheless, it cannot be said that 35% of the fathers of children up to three years of age
benefitting from this type of leave is a satisfactory result. As the qualitative research shows,
the fathers still suffer from negative stereotypes when using their rights.
The introduction of the new leave system, allowing staying with a child until it is 52 weeks old
was welcomed by the parents. However, it is important to point out that in the eyes of the
public it is the mother that gained such a possibility. The participants of the qualitative
research claimed that it will help the woman make a decision to return to the job market,
because – using the language of the interviewed women – a one-year-old is big enough for the
anxiousness about the child being cared for by a day care institution to subside considerably.
The needs of families with children aged 3/4 to 6 are somewhat different. A part of the caring
function has been transferred by most of the parents to a specialized institution of a
preschool. Compared to other voivodeships, the Greater Poland Voivodeship is distinctly over
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the national average (76% and 71% of children were included in preschool education in the
Greater Poland Voivodeship and Poland respectively). The percentage of children included in
preschool education is strongly connected with three factors – the child’s age (the index for
three-year-old children is 55%), the place of residence (the index is 38% lower in the rural area
than in the urban area) and the mother’s working situation (95% of children go to preschool in
families where both parents work and 67% in the families where only the mother works ). It
should be underlined that according to the law introduced in 2013, by 2015 there should be
enough places in preschools for all the four-year-olds and by 2017, also for all the three-yearolds. The main identified need connected to the caring function is the need to adjust the
preschool opening hours to the parents working long or unusual hours. In case of the families
inhabiting the rural area, the children of which – as mentioned before – attend preschool less
often, the problem of commuting is also important. Solutions such as a bus taking the children
to preschool are very much welcome. The lack of statistical data concerning this matter does
not allow for assessment of the need’s scale.
Fulfilling of the caring function towards schoolchildren is strongly related to the child’s level of
education. The parents of children attending primary school, especially grades 1-3 need
support the most. Six-year-olds who started attending school in first grade seem to be a special
category. The analysis of data from Education Information System shows that access to afterschool clubs and canteens, which are considered the most important forms of support in
fulfilling the caring function, is restricted in the voivodeship. The situation looks best in city
counties and the worst situation is present in the following counties: kępiński, pleszewski,
gostyński, rawicki, ostrzeszowski, kościański, kolski, krotoszyński, turecki i jarociński. Apart
from creating more after-school clubs, there is a need to lengthen their opening hours, so that
the parents working late can arrange for their children to be cared for. In case of the families
with older children, the access to after-school clubs and canteens plays a less important role in
fulfilling the caring function. The children are quite independent and an adult’s direct care
becomes less important.
The caring function towards adult children financially dependant on their parents intertwines
with the economic function, because in most cases caring and supporting the child comes
down to paying for the child’s apartment or commuting fees when the child starts attending a
school in another city or town. It can be claimed that the caring function is executed towards
64% of adult children still leaving together with their parents. The remaining young people
have already started working (some of them are still learning). The families fulfilling the caring
function mostly anticipate financial support – in a form of a scholarship or a public transport
discount.
The time of vacation is a period in which the way of fulfilling the caring function, especially
towards children up to 13 years old who require more intensive care of adults than the older
adolescents, changes considerably. The conducted research underlined unfulfilled need of
institutional support in fulfilling the caring function during vacation. In case of parents of

strona 21

children attending preschool, there is a great need for preschool availability to be the same
during vacation as during the school year. The present pattern of preschool availability during
vacation, when all the children from a given commune/area (also children normally going to
other preschools) attend an institution on duty, is inconvenient for the parents as well as their
children. Moreover, the parents of schoolchildren formulate demands to the commune to
organize day care activities (16%) or other thematic activities (22%) for their children, which
would help them in take care of the children. An undeveloped area supporting – although not
directly – the parents in fulfilling the caring function is the area of culture and recreation. It
seems that the local authorities should focus especially on widening the access to the existing
recreation infrastructure, offering the children more activities free of charge.
Identified forms and deficiencies of support for the Greater Poland Voivodeship’s families
The key support in fulfilling the caring function for the families with children is the support of
the family of origin – especially help of the grandmothers (from the mother’s side). 24% of the
interviewed families benefitted from such a form of support. This percentage rises with the
number of children in a family. The help of a grandmother is very important when a child
under three years of age is being cared for. Low availability of day nurseries or other
institutional forms of day care for small children, absence of the need to pay for a nanny and
trust for a grandmother favour choosing this type of support. Type of the offered help changes
when the child starts attending preschool. This is when the grandmother stops acting as the
main carer, but often undertakes the role of a support – she picks the child up from the
institution and cares for him or her until the parents return home. The biggest advantage of
the support gained from the family of origin is that it allows the mother to return to the job
market. Simultaneously, for some women over the age of 50 wanting to support their
daughters it is a trigger to take advantage of the earlier retirement. Consequently, from the
point of view of the employment increasing policy it is not a profitable situation. Therefore, a
clear need surfaces to find solutions facilitating combining professional and family roles of
women – mothers and grandmothers, as well as more prominent inclusion of men in fulfilling
child care related duties.
The needs of the families of the disabled connected with fulfilling the caring function, in
accordance with their own opinion, revolve around financial needs, what in opinion of
performers of social policy (PCPR – county centre for family support; NGOs) may be a sign of a
demanding attitude. However, it may be claimed that there are still unsatisfied information
needs. Complicated disability evaluation system, complex benefit system or many sources of
potential support contribute to the confusion of the families with disabled children. An
important deficiency area is also the psychological support system for parents of disabled
children, for example in a form of support groups.
The most important need of foster families in fulfilling the caring function is facilitating the
access to experts – especially to therapists and psychologists, but also to lawyers. A family
caring for foster children is in a non-standard situation: a child leaves their biological family,
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foster parents take a new member in and, what is more, the situation is temporary.
Additionally, the children – as the workers of PCPR say – often have health or psychological
problems. That is why making specialized support available is of key importance. Such support
is often available in cities and bigger towns of the voivodeship (regardless of whether the
support comes from public institutions or non-governmental organizations). This problem also
considers biological families which loose the ability to fulfil the caring function. That is why in
such cases it is key to gain a type of support that would enable them to regain the ability to
fulfil the caring function. The workers of social welfare units point out that a newly introduced
function of a family assistant answers the identified needs, but is still not sufficient. In the first
six months of 2012, no family assistant worked in 77% of the Greater Poland Voivodeship’s
gminas.5 Simultaneously, qualitative data shows that the assistants often work as parts of
projects, temporarily and are not part of regular stuff of social welfare institutions. Thus, the
family assistant training and encouraging local authorities to hire such experts seem to be of
key importance. According to the qualitative interviews, caring functions in a family may not
be fulfilled sufficiently also because of the lack of an appropriate apartment. The data
gathered by GUS shows that access to social accommodation is an important area. Although
the number of such facilities rose by over 50%6 over the last three years, it still seems to be
insufficient.
For families in critical situations, a very important problem is the lack of a quick and easy
access to the information concerning the places they can get the indispensable support from.
Thus, it seems significant to introduce solutions widening the knowledge of the social welfare
workers and other public service workers who interact with the families in critical situations
(police, health care) about the scope of work of other institutions as far as the family support is
concerned, so that a family can get the information as to where to look for support during the
first contact with a public service worker.
The support of non-governmental organizations is perceived as complementary to the
activities of social welfare units – therefore, directed to the families having problems with
fulfilling the caring function. Providing the specialized services of psychologists, therapists or
lawyers is clearly important here. However, deficiency of support is still visible in rural and
urban-rural areas, where a considerably smaller number of non-governmental organisation
operate.
The support for the family in fulfilling the caring function offered by the private sector refers
mainly to the possibilities created by employers enabling a successful combination of the
professional and family duties. The conducted quantitative research shows that the most
important expectation of the parents (especially women) towards the employers is enabling
the woman to return to work after giving birth to a child (73%). The second most significant
5

„Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce” (Diagnosis of foster care in the Greater Poland
region) Research report. ROPS Poznań. 2012, p. 37
6
Source: GUS Local Data Bank
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issue is the demand for flexible working hours (55%), which is especially important for the
parents of children under three years of age and for the mothers of adult children who often
want to support their children’s families in fulfilling the caring function. Simultaneously, as
many as 49% of the interviewed declare that they can work flexible hours in their present
workplace. However, the qualitative research shows that what the parents talking about
flexible working hours often have in mind is a possibility to leave the work early, should an
emergency situation occur (for example the child’s sickness), and not a systemic solution.
Other flexible forms of employment used as a way to combine their professional career with
their family life were listed by considerably smaller percentage of the interviewed. The
qualitative research shows that working parents possess small knowledge concerning the
possibilities of benefitting from flexible forms of employment, and what is more – the
knowledge is not being spread among the employers. That is why such solutions should be
popularized as a part of human resources policy of the employers. It also seems that the
knowledge of the day care providers who can help the working mothers in fulfilling the caring
function should be popularised among the employers.
Fulfilling the caring function towards dependants
Earlier caring for adult dependants is quite frequent. As many as 37% of the interviewed
admits having such an experience. It means that the problems described below consider an
important part of the society. Even if the interviewed are not confronted with such problems
at the moment, they already had such an experience or will be confronted with it in the future.
The group of dependants consists of three following categories:





partly dependant (39%) – they require some help with everyday activities, and one in
four of them is not able to go shopping on their own,
considerably dependant (46%) – they struggle with everyday activities, they are almost
always unable to do shopping on their own and even may be unable to do easy house
chores,
completely dependant (15%) – they are unable to do almost any of the everyday
activities listed above.

The quantitative research was conducted among people who, for the sake of the research,
were described as the main carers. They are those of the house-dwellers who spend the
most time caring for the dependants. The vast majority, as many as 75%, of them are
women. Therefore, they play a key role in the family fulfilling the caring function not only
towards children, but also towards adult dependants. Most often, the dependant is the
parent of the carer (as the average age of a dependant is 70), considerably less often the
dependant is the carer’s partner(15%) or their child (14%). It should be underlined that the
research took adult dependants into consideration.
In the families caring for dependants a model where only one person – the main carer –
actually cares for the dependants, only occasionally benefitting from help of other family
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members, is the most frequent (45%). What is startling, as many as 18% of the interviewed
claim that they are actually the only carers of the dependant and cannot count on other
family members to help.
The most important support for the main carers are other family members living together
with them. They can be counted on not only in emergency and unplanned circumstances
(74%), but also in previously planned situations (75%). It is a little harder to gain help in
caring for a dependant from relatives not living together with the interviewed. Their help is
not as certain (more answers with “probably”), but 70% of the interviewed can count on it
in emergency situations and 68% of them when it is planned. Many of the interviewed can
count on the help of their friends (59% in emergency and 59% in planned situations), but
here the majority of responses are conditional answers with “probably”.
The three needs of support mentioned most often are: financial support (54%),
rehabilitation activities (45%) and access to the information concerning forms of support
and initiatives for dependants (45%). 16% of the interviewed do not expect any support.
The interviewed in a difficult financial situation (claiming not having enough money to
satisfy the most urgent needs), very often declared the need of financial (92%), as well as
material support (65%). What is crucial, they also expect help in going through formalities
required to gain the financial and material support (65%). The households with children
also claim the need of material support considerably more often. It is declared by 35% of
households with persons under 24 years old and only 20% of those without children.
62% of the interviewed claimed that they cannot receive help in any of the forms of
support listed as needed. Therefore, the results are alarming. Especially, since the research
question did not concern a complete fulfilment of the needs, what would certainly be very
difficult to achieve, but the sense of receiving some form of support.
More than four in five of the interviewed do not satisfy the reported need concerning:










help in going through formalities connected with gaining the financial and material
support (93% of the needy do not obtain such help),
providing a different apartment, without architectural barriers (91%),
transportation to a place for dependants to spend their free time actively (88%),
several-days trips with assistance for the dependants (87%),
removing architectural barriers from the apartments (85%),
lengthening opening hours of places for dependants to spend their free time
actively outside their home (84%),
participation in formal and informal support groups (83%),
providing sources of information concerning available forms of support, initiatives
for the dependants (81%),
financial support (80%).
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However, if one took the commonness of the above into consideration, one could see not only
the change in order of appearance of the respective needs, but, above all, the need to be
informed about the available forms of support and initiatives for the dependants reaching the
top of the hierarchy. It is, therefore, an area the lack of development of which affects a
considerably big number of the interviewed. It should also be underlined that it is a universal
need the occurrence or dissatisfaction of which do not differentiate between the households
from different counties or even subregions, although it affects the inhabitants of cities and
towns with over 50,000 inhabitants considerably more often (89%, when the average in the
whole sample is 80%). This means that it is a voivodeship-scale problem that is most
prominent in urban areas. It should be pointed out that the two groups of people the most
affected by the problem of the scarcity of information are the people not benefitting form the
help of the Social Welfare Centres, as those centres are the natural source of such knowledge
and people considering their financial status quite satisfactory, again meaning they are less
interested in the assistance of the Social Welfare Centres.
The support of public administration, the private sector and non-governmental organizations is
considered insufficient. More than a half of the interviewed (51%) declares that the support
gained from public institutions covers part of their key needs, but not all of them. 36% of the
interviewed report that most or even all of their key needs remain unsatisfied. More than a
half of the interviewed (64%) claim that the support being received from non-governmental
organizations covers part of their key needs, but not all of them. 14% of the interviewed report
that most or even all of their key needs remain unsatisfied.
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4.

Metodologia badania
Badanie pokazujące społeczno-ekonomiczne aspekty wsparcia funkcji opiekuńczej rodzin
na terenie województwa wielkopolskiego zostało przeprowadzone z wykorzystaniem analizy
danych zastanych, badań ilościowych i jakościowych.

4.1 Analiza danych zastanych
Analiza danych zastanych zaliczana jest do tzw. metod niereaktywnych, czyli takich, które
pozwalają badaczowi na poznawanie konkretnego zagadnienia, problemu bez wywierania
jakiegokolwiek oddziaływania. Dane zastane to przykładowo: akty prawne, oficjalne
dokumenty urzędowe, publikacje naukowe, raporty etc. Dokładna analiza danych zastanych
jest warunkiem sine qua non powodzenia każdego badania niezależnie od jego typu i zakresu
przedmiotowego. Co do zasady, każdy proces badawczy powinien zaczynać się analizą danych
już istniejących, do których wytworzenia nie jest potrzebna ingerencja osoby z zewnątrz.
Ze względu na temat badania, etap ten jest niezwykle istotny, ponieważ pozwala
na zidentyfikowanie potrzeb i kategorii wsparcia, które przełożą się na kształt kwestionariusza.
Jednocześnie jego efektem jest wstępna typologia działających w tym obszarze podmiotów.
Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego analizie poddane zostały:
Dostępne statystyki publiczne:
Dane udostępnianie przez GUS (w tym dane Banku Danych Lokalnych oraz
wyniki Spisu Powszechnego)
Statystyki pomocy społecznej dostępne na stronach MPiPS
System Informacji Oświatowej
Dane Klon/Jawor
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Opracowania, raporty, ekspertyzy:
Raport „Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce”, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej, Poznań 2012
Raport "Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za
rok 2012", Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Poznań 2013
Raport "Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich",
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej", Poznań 2012
Raport "Profile socjodemograficzne Wielkopolan 45+", Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej, Poznań 2012
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Raport „Dostępność usług publicznych na terenie województwa
wielkopolskiego”, Joanna Dominiak, Raport dostępny na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Raport „Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej z 2011r.”, Raport dostępny
na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie – Komunikat z badań CBOS,
Warszawa 2013
Raport „Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub
wspartych ze środków finansowych EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL.
Raport końcowy.” Ośrodek Ewaluacji, Grudzień 2012.
Analizie poddany został również kontekst prawny, w szczególności zakres wsparcia rodzin
określony w Ustawach i stanowi on osobny rozdział raportu.
4.1.1 Zogniskowany wywiad grupowy – FGI
Opis metody
Najogólniejsza definicja wywiadu na grupie fokusowej (FGI) zakłada, że każda dyskusja
grupowa może być nazwana grupą fokusową dopóty, dopóki badacz aktywnie zachęca do
interakcji w grupie i je podtrzymuje7. Wywiad grupowy zogniskowany to technika badawcza,
w ramach której grupa osób odpowiada na pytania zadawane przez moderatora, jednocześnie
wchodząc w interakcje i dyskusje między sobą.
Celem, dla którego badanych zbiera się razem, a nie realizuje z nimi wywiady osobno, jest chęć
wygenerowania efektu konfrontacji i uwspólniania różnych opinii uczestników spotkania.
Należy zaznaczyć, że zasadą prowadzenia tego typu badań jest dobieranie homogenicznych
grup, czyli grup osób o podobnych cechach (tych cechach, które istotne są ze względu na
poruszaną tematykę). Wywiady grupowe – inaczej niż wywiady indywidualne – w mniejszym
stopniu zorientowane są na opinie konkretnych osób, a bardziej na procesy wymiany opinii
pomiędzy badanymi.
Dobór próby
Zostały przeprowadzone 4 zogniskowane wywiady grupowe z osobami. Trzy z osobami
pełniącymi funkcje opiekuńcze wobec dzieci i jeden z osobami pełniącymi funkcje
opiekuńcze wobec osób niesamodzielnych. Każdy z FGI z osobami pełniącymi funkcję
opiekuńczą wobec dzieci skoncentrowany został na jednej grupie wiekowej posiadanych dzieci
i pod kątem tych grup odbywała się rekrutacja. W trakcie trwania wywiadów poruszane tematy
odnosiły się także do opieki nad dziećmi w innym wieku niż ten, który był podstawą podczas

7

R. Barbour, Badania fokusowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, Warszawa, str. 23.
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rekrutacji (rodzice mają często dzieci w różnym wieku) oraz do doświadczeń z przeszłości.
Dodatkowym kryterium rekrutacji był obszar zamieszkania – miejski i wiejski.
W wywiadach zaplanowano uczestnictwo zarówno matek, jak i ojców. Szczegółowy dobór
próby został przedstawiony w poniższej tabeli:
Tabela 1. Dobór próby do badania jakościowego
Grupa wiekowa dzieci
Miejsce zamieszkania
Obszar wiejski
Obszar miejski
0-6 lat
X
Miejsce wywiadu: Śrem
6-13 lat
X
Miejsce wywiadu: Śrem
13-18 lat
X
Miejsce wywiadu: Poznań
18-24 lat
X
Miejsce wywiadu: Poznań
Źródło: opracowanie własne
4.1.2 Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny - CATI
Opis metody
CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) to wspomagany komputerowo wywiad
telefoniczny. W badaniach realizowanych tą metodą wywiad z respondentem jest prowadzony
przez telefon. Ankieter odczytuje pytania, notuje odpowiedzi w komputerze. Każdy
kwestionariusz przekształcany jest w skrypt komputerowy, który pozwala na pewne
zautomatyzowanie kwestionariusza – np. poprzez zarządzanie filtrowaniem zadawanych pytań
lub losowanie kolejności w jakiej określone kwestie będą odczytywane respondentowi.
Zostało przeprowadzonych 1120 wywiadów CATI w 3 grupach: osoby pełniące funkcje
opiekuńcze wobec dzieci, dorosłych osób niesamodzielnych oraz nie pełniące funkcji
opiekuńczych.
Dobór próby
Badaniem metodą CATI zostały objęte 3 grupy osób:
pełniące funkcje opiekuńcze wobec dzieci – 600 wywiadów,
pełniące funkcje opiekuńcze wobec dorosłych osób niesamodzielnych – 301
wywiadów,
nie pełniące funkcji opiekuńczych – 300 wywiadów.
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W grupie osób i rodzin pełniących funkcje opiekuńcze wobec dzieci została przeprowadzona
następująca liczba wywiadów w ramach każdej z grup wiekowych dzieci:
0-3 lata (82),
3-6 lata (152),
6-13 lata (242),
13-18 lata (190),
18-24 lata (221).
Ponadto, w badaniu reprezentowane były następujące typy rodzin:
małżeństwa z dziećmi
partnerzy z dziećmi,
samotni rodzice z dziećmi.
W grupie osób i rodzin pełniących funkcje opiekuńcze wobec dorosłych osób
niesamodzielnych zostało przeprowadzonych 301 wywiadów, w ramach których
reprezentowana była każda z grup osób pozostających pod opieką:
niesamodzielność pierwszego stopnia wobec osób, które wymagają opieki i pomocy
przy pielęgnacji ciała, odżywianiu i przemieszczaniu się codziennie przez cała dobę,
w tym w nocy oraz kilka razy w tygodniu potrzebują pomocy w zaopatrzeniu
gospodarstwa domowego,
niesamodzielność drugiego stopnia wobec osób, które wymagają pomocy przy
pielęgnacji ciała, odżywianiu i przemieszczaniu się trzy razy dziennie w różnych porach
oraz kilka razy w tygodniu potrzebują pomocy w zaopatrzeniu gospodarstwa
domowego,
niesamodzielność trzeciego stopnia wobec osób, które wymagają pomocy przy
pielęgnacji ciała, odżywianiu i przemieszczaniu się przynajmniej raz dziennie w dwóch
rodzajach czynności oraz kilka razy w tygodniu potrzebują pomocy w zaopatrzeniu
gospodarstwa domowego8.
W tym przypadku, w sytuacjach kiedy ankietowany miał pod swoją opieką więcej niż jedną
osobę niesamodzielną należącą do różnych grup, zostały zadane mu pytania dotyczące tych
dwóch/ trzech grup.
W grupie osób niepełniących funkcji opiekuńczych zostało przeprowadzonych 300
wywiadów.
Badanie zostało zrealizowane w każdym subregionie województwa. Dobór próby miał
charakter proporcjonalny do liczby ludności zamieszkującej dany subregion:
8

Założenia do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym (UPN). Wersja po zmianach – styczeń
2012 r.
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Tabela 2. Liczebność próby
Subregion
WIELKOPOLSKIE
kaliski
koniński
leszczyński
pilski
poznański
m. Poznań

Ogółem liczba
mieszkańców

%

Liczebność próby

3 447 441
672 539
660 098
550 145
414 311
595 652
554 696

100%
20%
19%
16%
12%
17%
16%

600
233
200
192
104
204
187

Wśród respondentów znalazły się osoby reprezentujące różne cechy społecznodemograficzne, takie jak płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania – obszar wiejski
i miejski – tak więc możliwe było porównywanie zmiennych wg cech demograficznych.
4.1.3 Indywidualny wywiad pogłębiony – IDI
Opis metody
Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) to technika opierająca się na rozmowie między
badaczem a jednym badanym. Rozmowa ta przebiega według ustalonego scenariusza
wywiadu, lecz wyznacza on jedynie główne wątki, które mają zostać podjęte w rozmowie, a nie
stanowi sztywnego schematu pytanie – odpowiedź. Wywiad indywidualny pozwala
na poznanie opinii konkretnego badanego, jego toku myślenia i wynikających z tego sądów
o przedmiocie badania.
Dobór próby
W ramach metodologii wymaganej przez Zamawiającego zostało przeprowadzonych
15 wywiadów pogłębionych, z czego:
10 z przedstawicielami sektora publicznego – osoby pracujące w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej:
regionalnego ośrodka polityki społecznej - 1 wywiad
powiatowego centrum pomocy rodzinie - 2 wywiady
ośrodka pomocy społecznej - 2 wywiady
domu pomocy społecznej - 2 wywiady
placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego - 1 wywiad
ośrodka wsparcia - 1 wywiad,
ośrodka interwencji kryzysowej - 1 wywiad,
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2 z przedstawicielami sektora prywatnego – osoby pracujące w:
o agencjach pośrednictwa w opiece nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
o prywatnych domach pomocy społecznej
3 z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia rodzin z terenu
województwa.
4.1.4 Panel ekspercki
Opis metody
Panel ekspertów jest techniką, która pozwala na uzyskanie i przedyskutowanie opinii,
wniosków i rekomendacji, które pojawiły się na wcześniejszych etapach prowadzenia prac
badawczych. Technika ta pozwoliła również na skonfrontowanie ze sobą różnych poglądów,
co z pewnością stanowi wartość dodaną badania.
Grupa składała się z niezależnych ekspertów związanych z tematem badania. Dzięki temu
możliwa była syntetyczna ocena wypracowanych rekomendacji.
Dobór próby
W panelu ekspertów udział wzięli przedstawiciele:
PFRON
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki Społecznej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Dział Koordynacji Polityki Społecznej
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5.

Podstawy prawne wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji
opiekuńczych
Autor: Justyna Godlewska-Szyrkowa
Poniżej przedstawiono przegląd i analizę najważniejszych regulacji prawnych w obszarze
szeroko rozumianego wsparcia rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji opiekuńczych wobec
małoletnich dzieci oraz innych członków rodziny, przede wszystkim niesamodzielnych osób
dorosłych. Ze względu na obszerność i złożoność przepisów odnoszących się do tych kwestii,
a także mając na względzie zachowanie przejrzystości przekazu, zdecydowano o zogniskowaniu
opracowania na kluczowych kwestiach, bezpośrednio odnoszących się do materialnych
i pozamaterialnych form wsparcia dedykowanych rodzinie i wzmacniających jej wydolność
w sprawowaniu opieki. Pomoc pochodząca z innych, mających bardziej uniwersalny charakter
źródeł (np. system pomocy społecznej), bądź też wpływająca pośrednio na omawiane kwestie
(np. uprawnienia pracownicze wspierające wypełnianie obowiązków rodzicielskich) została tu
jedynie przywołana ze wskazaniem ogólnego zakresu i aktów prawnych ją regulujących.

5.1 Funkcje opiekuńcze rodziny i ich realizacja w myśl Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. 2012, poz. 788)
ustalając ogólne zasady funkcjonowania małżeństwa i rodziny, odnosi się do szeregu istotnych
kwestii związanych z wypełnianiem przez rodzinę jej funkcji opiekuńczych, przede wszystkim
w odniesieniu do opieki nad małoletnimi dziećmi, ale również wskazuje na obowiązki wobec
innych członków rodziny, w tym osób niesamodzielnych.
Realizacja funkcji opiekuńczych wobec małoletnich dzieci
Kodeks zobowiązuje zarówno małżonków, jak też dzieci i rodziców do wzajemnej pomocy
i współdziałania dla dobra rodziny (m.in. art. 23, 27, 87). Przepisy kodeksowe regulują
wykonywanie władzy rodzicielskiej (w tym jej podział miedzy rodzicami, okoliczności jej
zawieszenia, ograniczenia bądź pozbawienia i in.), a w razie jej braku warunki ustanowienia
pieczy zastępczej9, bądź opieki nad dzieckiem. Władza rodzicielska „obejmuje w szczególności
obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do
9

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
2013, poz. 135) system pieczy zastępczej to „zespół osób, instytucji i działań mających na celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i
wychowania przez rodziców” (art. 2 ust. 2).
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wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw” (art. 95 §1). Kodeks
bezpośrednio nakłada na rodziców obowiązek dbania o „fizyczny i duchowy rozwój dziecka”
(art. 96 §1).Jednocześnie sąd opiekuńczy i inne uprawnione do tego organy (przede wszystkim
jednostki organizacyjne wspierania rodziny i pieczy zastępczej) zostały zobowiązane do
udzielania pomocy rodzicom w wykonywaniu przez nich władzy rodzicielskiej (art. 100).
Kodeks, regulując zasady wypełniania funkcji opiekuńczej wobec małoletnich, odnosi się
w szczególności do sytuacji, gdy dobro dziecka może być zagrożone. W takich okolicznościach
sąd opiekuńczy jest uprawniony do wydawania stosownych zarządzeń (art. 109 §1). Kodeks
wymienia szereg postanowień, które sąd może podjąć i są to m.in. (art. 109 §2, art. 111):

 zobowiązanie rodziców oraz małoletniego dziecka do określonego postępowania,
w tym przede wszystkim do realizowania pracy z rodziną (współpraca z asystentem
rodziny), poradnictwa specjalistycznego czy terapii rodzinnej bądź skierowania dziecka
do dziennej placówki wsparcia;

 poddanie władzy rodzicielskiej ograniczeniom;
 ustanowienie kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej;
 ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego (art. 145-174);
 umieszczenie

małoletniego
instytucjonalnej);

dziecka

w pieczy

zastępczej

(rodzinnej

bądź

 pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego bądź oboje rodziców.
Osobne miejsce poświęcono w kodeksie ogólnym przepisom dotyczącym umieszczania
małoletnich dzieci w pieczy zastępczej, którą traktować można jako szczególną formę wsparcia
rodzin w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczej nad małoletnimi. Podstawową zasadą jest tu
traktowanie pieczy zastępczej jako pewnej ostateczności, po wyczerpaniu wszelkich form
pomocy rodzicom dziecka, chyba że niezwłoczne umieszczenie w pieczy zastępczej jest
konieczne ze względu na dobro dziecka (art. 112). Piecza zastępcza ma być rozwiązaniem
terminowym – do czasu ustania okoliczności ją uzasadniających (możliwość powrotu do
rodziny pochodzenia), bądź też do momentu przysposobienia dziecka (adopcja). Należy
podkreślić, że regulacje kodeksowe dają pierwszeństwo rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina
zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa10,
rodzinny dom dziecka) przed pieczą instytucjonalną (placówki opiekuńczo-wychowawcze
różnego typu, interwencyjne ośrodki preadopcyjne). Szczegółowe regulacje dotyczące
funkcjonowania pieczy zastępczej zawiera ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2013, poz. 135).

10

W tym rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia opiekuńczego i rodzina zastępcza
specjalistyczna.
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Kodeks ustanawia także prawne podstawy stosunku przysposobienia, w tym warunki jakie
powinien spełnić przysposabiający i przysposabiany (art. 114-127).
Opieka i kuratela nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi
W kodeksie stosunkowo niewiele miejsca poświęca się bezpośrednio kwestiom opieki nad
niesamodzielnymi osobami dorosłymi (poniżej osobno potraktowano obowiązki
alimentacyjne). Do najważniejszych zapisów należą te odnoszące się do ustanowienia opieki
nad osobami ubezwłasnowolnionymi całkowicie (art. 175-177). Zasady ustalania, wypełniania
i nadzorowania funkcji opiekuńczej są tu analogiczne do tych przyjętych dla opieki nad osobą
małoletnią. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, jeżeli nie szkodzi to dobru
osoby niesamodzielnej, na jej opiekuna powinien być wyznaczany przede wszystkim małżonek,
a w przypadku jego braku, jeden z rodziców.
Kodeks przewiduje także możliwość ustanowienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej w celu
pomocy w prowadzeniu spraw, których osoba niepełnosprawna sama nie może przeprowadzić
(art. 183). Kuratela ta jest uchylana na żądanie osoby niepełnosprawnej.
Obowiązki alimentacyjne członków rodziny
Kodeks precyzuje zobowiązania alimentacyjne członków rodziny względem siebie. I tak,
zgodnie z art. 128 „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w razie potrzeby także
środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej a także
rodzeństwo”. Przepisy regulują także kolejność zobowiązań poszczególnych członków rodziny –
obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi; wstępnych przed rodzeństwem,
zawsze bliższych stopniem krewnych przed dalszymi. Zobowiązania małżonka wyprzedzają
zobowiązania krewnych.
Istotne jest, że poza obowiązkiem utrzymania przez rodziców dzieci, które nie są jeszcze
w stanie utrzymać się samodzielnie, w każdym innych przypadku obowiązek alimentacyjny ma
miejsce jedynie w przypadku, gdy uprawniony kodeksowo znajduje się w niedostatku (art. 133
§1-2). Ponadto, rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka
pełnoletniego, jeżeli jest on „połączony z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko
nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się” (art. 133 §3).
Z kolei w przypadku obowiązku alimentacyjnego wobec rodzeństwa można zostać zwolnionym,
jeżeli świadczenia są „połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej
rodziny” (art. 134). Ogólna, i dająca duże pole do różnych interpretacji, zasada kodeksowa
w kwestii zobowiązań alimentacyjnych (nie dotyczy to obowiązku alimentacyjnego rodziców na
rzecz małoletniego dziecka) głosi, że można uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, „jeżeli
żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego” (art. 144¹).
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5.2 Praca z rodziną i inne formy wsparcia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
Podstawowe znaczenie w regulacji form i zasad wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji
opiekuńczej oraz socjalizacyjnej ma ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2013, poz. 135).
Przepisy ustawy mają zastosowanie do obywateli polskich, zamieszkujących na terytorium RP,
a także do określonych ustawą wybranych kategorii cudzoziemców11 zamieszkujących w Polsce
(art. 5).
Działania z zakresu wspierania rodziny dotyczą przede wszystkim rodzin przeżywających
trudności (znajdujących się w kryzysie) w związku z wypełnianiem funkcji opiekuńczowychowawczych i mogą obejmować:








analizę sytuacji rodziny i jej środowiska oraz diagnozę kryzysu;
działania na rzecz wzmocnienia roli i funkcji rodziny;
rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
podniesienie świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny;
pomoc w integracji (reintegracji) rodziny;
przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny (art. 8 ust. 1).

Ustawa przewiduje dwie podstawowe formy, w jakich prowadzone jest wspieranie rodziny:
pracę z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu dziecka (art. 8 ust. 2), a także podkreśla, że
działania te muszą być prowadzone „za jej [rodziny] zgodą i aktywnym udziałem,
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego” (art. 8 ust. 3).
Osobne miejsce w ustawie (dział III) zajmują zasady organizacji i realizacji przywoływanej już
w tym miejscu pieczy zastępczej. Ze względu na obszerność i specyfikę tego tematu oraz
szczegółowość regulacji, nie będzie on szerzej omawiany w niniejszym opracowaniu. Należy
jednak wspomnieć, że rodziny stanowiące rodzinną pieczę zastępczą mogą liczyć na szeroko
rozumiane wsparcie merytoryczne koordynatorów pieczy zastępczej (powoływanych na
poziomie powiatu), a także: 1) świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
znajdujących się w rodzinnej pieczy zastępczej, 2) w przypadku rodzin zastępczych
zawodowych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka – wynagrodzenie za pracę;
2) w przypadku osób prowadzących rodzinny dom dziecka – środki finansowe
11

Dotyczy to 1) obywateli państw członkowskich UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich
rodzin, zamieszkujących i posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP; 2)
cudzoziemców zamieszkujących w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydane dla
rezydenta długoterminowego WE – w określonych ustawą okolicznościach); 3) cudzoziemców
zamieszkujących w Polsce na podstawie uzyskanego statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej; 4)
cudzoziemców zamieszkujących w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się.
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na utrzymanie/remont lokalu, bądź inne wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego
domu dziecka.
Ustawa (dział IV) przewiduje również wsparcie dla osób usamodzielnianych, czyli
opuszczających po uzyskaniu pełnoletności rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą.
Pomoc ta (w części uzależniana od uzyskiwanego przez daną osobę dochodu) może obejmować
pomoc finansową (i/lub rzeczową) na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie,
zagospodarowanie, a także pomoc w zakresie uzyskania zatrudnienia i odpowiednich
warunków mieszkaniowych.
Osobny dział ustawy (V „Postępowanie adopcyjne”) poświęcony został kwestiom
przysposobienia dziecka. Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami, w trakcie całej procedury
prowadzącej do przysposobienia, a także już po dokonaniu adopcji oraz w sytuacji
podejmowania decyzji o oddaniu dziecka do adopcji (kobiety w ciąży i po porodzie), rodziny
mogą liczyć na wsparcie instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (w tym
przede wszystkim ośrodków adopcyjnych).
Sprawy związane z pieczą zastępczą, wsparciem dla osób usamodzielnianych oraz
postępowaniem adopcyjnym należą do kompetencji instytucji wsparcia na poziomie powiatu
(m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).
Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka
Drugim z głównych modułów wsparcia jest pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. W tym
przypadku podmiotami wspierającymi są placówki wsparcia dziennego oraz rodziny
wspierające. Dzienne ośrodki wsparcia dla dzieci mogą być prowadzone w formie opiekuńczej
(koła zainteresowań, kluby, świetlice, ogniska wychowawcze), specjalistycznej, bądź w formie
pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę (art. 24 ust. 1). Katalog realizowanych
działań zależy przede wszystkim od profilu placówki i może obejmować: opiekę i wychowanie,
pomoc w nauce, organizację czasu wolnego (zabawę, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań),
zajęcia socjoterapeutyczne, kompensacyjne, korekcyjne, logopedyczne, w tym indywidualne
programy z tego zakresu (art. 24 ust. 1-4). Pobyt dziecka w takiej placówce jest dobrowolny
(o ile nie jest nakazany sądownie) i bezpłatny.
Rodzina wspierająca ma na celu udzielanie pomocy rodzinie w kryzysie w zakresie opieki
i wychowania dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego, oraz wypełniania
podstawowych ról społecznych (art. 29 ust. 2). Rodzinę wspierającą, którą mogą być osoby
z najbliższego otoczenia dziecka, powołuje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej
(art. 30).
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5.3 System świadczeń rodzinnych
Ogólne założenia systemu (w tym kryteria przyznawania świadczeń)
Katalog świadczeń rodzinnych – podstawowych świadczeń pieniężnych z zakresu polityki
rodzinnej – wraz z warunkami ich nabywania i zasadami przyznawania reguluje ustawa z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003, Nr 228, poz. 2255 z późn.
zmianami). Jak wynika z zapisów ustawy, świadczenia rodzinne to pomoc skierowana przede
wszystkim do rodzin o niskich dochodach (podstawą nabycia prawa do świadczeń jest
w większości przypadków dochód netto nieprzekraczający ustawowych kryteriów – jeśli
sytuacja inna jest to zaznaczone w tekście), w których wychowują się małoletnie lub starsze
nadal uczące się dzieci. Zdecydowanie mniejszą grupę świadczeń stanowią te o charakterze
wsparcia dla rodzin z osobą niesamodzielną. Zgodnie z ogólnymi zasadami, o świadczenia
rodzinne mogą ubiegać się obywatele polscy, a także, w określonych ustawą przypadkach12,
cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce (art. 1 ust. 2-3). Wnioski w zakresie świadczeń rodzinnych
należy składać w urzędzie gminy (miasta).

5.3.1

Wsparcie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci
Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny „ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka” (art. 4 ust.
1) i przysługuje, w zależności od konkretnej sytuacji rodziny: rodzicom, jednemu z rodziców,
opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, bądź osobie uczącej się13
(art. 4 ust. 2). Możliwość ubiegania się o zasiłek rodzinny ograniczona jest wiekiem dziecka:
zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub
ukończenia przez nie nauki w szkole (nie dłużej niż do ukończenia 21 r. ż.). W przypadku, gdy
naukę w szkole kontynuuje dziecko z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem
niepełnosprawności, zasiłek przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia (art. 6 ust. 1).
Zasiłek dla osoby uczącej się w szkole lub szkole wyższej przysługuje do ukończenia przez nią
24 roku życia (art. 6 ust. 1a).

12

Dotyczy to 1 )cudzoziemców podlegających przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego; 2)uzyskujących to prawo na mocy obowiązującej umowy dwustronnej; 3)posiadających
zezwolenie na osiedlenie się w Polsce; 4) posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego WE (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydane dla rezydenta
długoterminowego WE – w określonych ustawą okolicznościach); 5) osób, którym przyznano w Polsce
status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą.
13
Ustawa definiuje osobę uczącą się jako „osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu
rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugoda sądową
prawa do alimentów z ich strony” (art. 3 pkt 13).
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Przy ustalaniu prawa do zasiłku (a co za tym idzie także dodatków do zasiłku) bierze się pod
uwagę kryterium dochodowe. Obecnie14 (od 1 listopada 2012 r.) dochód na osobę w rodzinie
albo dochód osoby uczącej się nie może przekraczać 539 zł, chyba że członkiem rodziny jest
niepełnosprawne dziecko15, wtedy kryterium dochodowe wynosi 623 zł16.
Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi:




77 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia przez nie 5 roku życia;
106 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
115 zł miesięcznie na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Ustawa precyzuje również okoliczności, w których zasiłek rodzinny nie przysługuje. Dzieje się
tak w przypadku gdy (art. 7): 1) dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
lub jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; 2) dziecko lub osoba ucząca się
jest umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 3) dziecko zostało
umieszczone w pieczy zastępczej; 4) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało
zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica17; 5) członkowi rodziny
przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko zagranicą (z wyjątkami dopuszczonymi w ramach
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowami międzynarodowymi).
Dodatki do zasiłku rodzinnego mogą być przyznane osobie, która ma prawo do zasiłku
rodzinnego, a więc pod uwagę brane jest kryterium dochodowe i spełnienie innych kryteriów
wymaganych do nabycia zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka (art. 9)
Dodatek ten, o charakterze jednorazowym, przysługuje jednemu z rodziców dziecka lub
opiekunowi (prawnemu bądź faktycznemu). Wysokość dodatku wynosi 1 000 zł na każde
urodzone bądź przysposobione dziecko. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku z tytułu
urodzenia dziecka jest pozostawanie przez ciężarną pod opieką medyczną, nie później niż od
10 tygodnia ciąży do porodu, co powinno być potwierdzone specjalnym zaświadczeniem
wystawionym przez lekarza lub położną.
W przypadku tego dodatku nie obowiązuje kryterium dochodowe.
14

Kryterium dochodowe oraz wysokość świadczeń rodzinnych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U.
2012, poz. 959).
15
Legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź
znacznym stopniu niepełnosprawności.
16
W przypadku, gdy limity te zostały przekroczone o kwotę niższą lub równą najniższemu
przysługującemu zasiłkowi, zasiłek rodziny nadal przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie
zasiłkowym (art. 5 ust. 3 ustawy).
17
Ustawa przewiduje tu jednak szereg wyjątków (art. 7 ust. 5).
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Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art.
10)
Dodatek przysługuje jednemu z rodziców bądź opiekunowi dziecka (prawnemu bądź
faktycznemu) w trakcie korzystania przez nich z urlopu wychowawczego, pod warunkiem, że
dziecko pozostaje pod ich rzeczywistą opieką. Wsparcie tego rodzaju można otrzymywać nie
dłużej niż 1) 24 miesiące kalendarzowe w przypadku jednego dziecka urodzonego w trakcie
porodu; 2) 36 miesięcy kalendarzowych w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem
urodzonymi w trakcie jednego porodu; 2) 72 miesiące kalendarzowe w sytuacji opieki nad
dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością, bądź znacznym stopniem niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie zawsze tylko jednemu z rodziców
(opiekunów), nawet jeśli równocześnie korzystają oni z urlopu wychowawczego.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 11a)
Świadczenie to przysługuje samotnie wychowującemu dziecko rodzicowi bądź opiekunowi
(prawnemu lub faktycznemu), jeżeli, w wymienionych ustawą okolicznościach18, nie zostały
zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców. Dodatek ten przysługuje również
osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją. Wysokość dodatku wynosi 170 zł
miesięcznie na każde dziecko, z zastrzeżeniem, że suma dodatków nie może przekroczyć 340 zł
na wszystkie uprawnione dzieci. W przypadku samotnego wychowywania dziecka z orzeczoną
niepełnosprawnością bądź orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, kwotę
dodatku podwyższa się o 80 zł na każe niepełnosprawne dziecko, z zastrzeżeniem, suma tych
kwot nie może przekroczyć 160 zł.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (art. 12a)
Zgodnie z art. 12a ustawy, dodatek ten, w wysokości 80 zł miesięcznie, przysługuje rodzicowi,
opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, na trzecie i każde następne
dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art. 13)
Dodatek ten przysługuje rodzicowi lub opiekunowi dziecka, a także osobie uczącej się,
na pokrycie wydatków związanych z kształceniem lub rehabilitacją dziecka z orzeczoną
niepełnosprawnością (do 16 r. ż.) bądź orzeczonym umiarkowanym albo znacznym stopniem
niepełnosprawności (powyżej 16 r. ż. do ukończenia 24 r. ż.). Świadczenie to przysługuje
w wysokości zróżnicowanej wiekiem dziecka i wynosi: 1) 60 zł miesięcznie na dziecko

18

Są to sytuacje, w których świadczenie alimentacyjne nie zostało zasądzone ponieważ: 1) drugi
z rodziców nie żyje; 2) ojciec dziecka jest nieznany; 3) powództwo o ustalenie świadczenia
alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
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do ukończenia 5 roku życia; 2) 80 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 i do ukończenia 24 roku
życia.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (art. 14)19
Ten jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł przysługuje rodzicowi lub opiekunowi dziecka,
a także osobie uczącej się, na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem przez
dziecko roku szkolnego bądź rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (art. 15)
Świadczenie przysługuje rodzicowi lub opiekunowi dziecka, a także osobie uczącej się,
w sytuacji gdy dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
ponadgimnazjalnej (lub szkoły artystycznej) albo, w przypadku dziecka z orzeczoną
niepełnosprawnością, szkoły podstawowej/gimnazjalnej, w której realizowany jest obowiązek
szkolny/obowiązek nauki – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko przez 10 miesięcy w roku
(od września do czerwca). Dodatek przysługuje również w sytuacji, gdy dziecko dojeżdża do
szkoły ponadgimnazjalnej (lub szkoły artystycznej) znajdującej się w innej miejscowości –
w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko przez 10 miesięcy w roku (od września do czerwca).
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (art. 15b)20
Jest to świadczenie popularnie zwane „becikowym”, które do niedawna jeszcze było
świadczeniem powszechnym (niezależnym od dochodu) i z tego powodu wyróżniało się na tle
całego katalogu świadczeń rodzinnych. Obecnie (od 2013 r.) wsparcie to przysługuje jednemu
z rodziców lub opiekunowi dziecka (prawnemu lub faktycznemu) z tytułu urodzenia żywego
dziecka (na równi traktowane jest przysposobienie dziecka), pod warunkiem, że dochód netto
na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł. Świadczenie ma charakter jednorazowy
i przyznawane jest w kwocie 1 000 zł. Wniosek o zapomogę należy złożyć w terminie
12 miesięcy od urodzenia (objęcia opieka, przysposobienia) dziecka. W przypadku tego
świadczenia, podobnie jak dla dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, mamy
do czynienia z warunkiem pozostawania ciężarnej pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży
do porodu.

19

Warto w tym miejscu podkreślić, że rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą liczyć na pomoc materialną
przewidzianą w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z
późn. zmianami) – w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej ucznia, mogą mu zostać
przyznane: stypendium szkolne i zasiłek szkolny (rozdział 8a). Rodzinom o niskich dochodach zapewnia
się także pomoc w dożywianiu dzieci (bezpłatne posiłki w szkołach) – w ramach wieloletniego programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez ośrodki pomocy społecznej,
zob.http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,6088,dzialania-rzadu-na-rzeczdozywiania-dzieci.html (dostęp: 04.09.2013).
20
Jest to świadczenie spoza katalogu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.
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5.4 Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny (art. 16)
Świadczenie to, wypłacane miesięcznie w kwocie 153 zł miesięcznie, ma na celu wsparcie
w zakresie pokrycia wydatków związanych z zapewnieniem opieki i pomocy innej osoby
w przypadku niesamodzielności (niezdolności do samodzielnej egzystencji). Przysługuje ono:





niepełnosprawnemu dziecku;
osobie powyżej 16 r. ż. z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności bądź
z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że
niepełnosprawność nastąpiła przed ukończeniem 21 r. ż.;
osobie po ukończeniu 75 r. ż.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje w sytuacji, gdy dana osoba przebywa w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie, a także wtedy, gdy jest uprawniona do dodatku
pielęgnacyjnego, bądź członkom rodziny przysługują za granicą inne świadczenia mające
na celu wsparcie w sprawowaniu opieki (z wyjątkami dopuszczonymi w ramach koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub umowami międzynarodowymi).
Należy podkreślić, że jest to świadczenie powszechne, a więc niezależne od dochodu.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie to, w wysokości 520 zł miesięcznie, przysługuje osobom, na których, zgodnie
z zapisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby,
nad którą podejmują opiekę, „jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”
(art. 16a ust. 1). Oznacza to, że de facto świadczenie przysługuje bądź to w przypadku opieki
nad osobą dorosłą (powyżej 16 r. ż.) z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
bądź nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością – skutkującymi w obu wypadkach
niesamodzielnością. To stosunkowo nowe świadczenie (obowiązujące od 2013 r.) ma
w systemie świadczeń opiekuńczych wypełnić częściowo (mocno ograniczający jest tu zarówno
wymóg rezygnacji z zatrudnienia, jak i niskie kryterium dochodowe) lukę pomocową wobec
członków rodziny opiekujących się osobami bliskimi, ale nie własnymi dziećmi (w tej ostatniej
sytuacji przysługuje im bowiem świadczenie pielęgnacyjne).
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Podstawą do przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe – łączny dochód netto rodziny
osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie
może przekraczać 664 zł. Jeżeli dochód ten został przekroczony o kwotę niższą lub równą
najniższemu zasiłkowi rodzinnemu, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, pod warunkiem,
że przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Należy podkreślić, że ustawa przewiduje
szereg okoliczności, w których specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Dzieje się tak,
jeżeli:









osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej
z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej
i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego; podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnorentowemu z innego tytułu; ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego
lub świadczenia pielęgnacyjnego; ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności;
osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem
spokrewnionej), w rodzinnym domu dziecka, w placówce zapewniającej całodobową
opiekę (z wyjątkiem placówki leczniczej) i przebywa niej przez więcej niż 5 dni
w tygodniu;
na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej
emerytury;
członek rodziny osoby sprawującej opiekę lub osoba wymagająca opieki mają ustalone
prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego;
na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na
pokrycie wydatków związanych z opieką (z wyjątkami dopuszczonymi w ramach
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowami międzynarodowymi).

Świadczenie pielęgnacyjne (art. 17)
Świadczenie pielęgnacyjne można uznać za kluczowe w obecnym systemie wsparcia rodzin
w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Przysługuje ono w przypadku rezygnacji członka
rodziny21 z wykonywania pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą

21

Świadczenie przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną
zastępczą spokrewnioną, bądź innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. W przypadku
tej ostatniej kategorii osób, jeżeli nie są spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagająca opieki
(dzieci), w celu uzyskania prawa do świadczenia musza spełnić łącznie następujące warunki: 1) rodzice
osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni albo posiadają
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) nie ma innych osób spokrewnionych
w pierwszym stopniu, są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności; 3) nie ma

strona 43

z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczoną niepełnosprawnością
skutkującą niesamodzielnością (oznacza to taki sam zakres podmiotowy osób wymagających
opieki, jak ten opisany powyżej dla specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego). Istotnym
zastrzeżeniem poczynionym przez ustawodawcę, jest warunek, aby niepełnosprawność osoby
wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 r. ż. lub w trakcie nauki
w szkole/szkole wyższej, ale przed ukończeniem 25 r. ż.
Okoliczności, w których świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, są zbieżne z tymi przyjętymi
dla specjalnego zasiłku opiekuńczego (z wyłączeniem niepełnosprawności osoby sprawującej
opiekę22), z zastrzeżeniem, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje także wtedy, gdy
osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że małżonek ma orzeczony
znaczny stopień niepełnosprawności.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi obecnie (od 1 lipca 2013 r.) 620 zł miesięcznie.

5.5 Pomoc dla osób uprawnionych do alimentów

Istotnym elementem systemu wsparcia dla rodzin (uzupełniającym system świadczeń
rodzinnych), w których na rzecz dziecka orzeczono obowiązek alimentacyjny jest możliwość
ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w przypadku bezskutecznej
egzekucji23 zasądzonych alimentów. Zasady przyznawania tego świadczenia uregulowane
zostały ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.
U. 2012, poz. 1228). Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, świadczenie przysługuje osobie
uprawnionej do ukończenia przez nią 18 r. ż.; w przypadku kontynuowania nauki –
do ukończenia 25 r. ż., a w sytuacji orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności –
bezterminowo. Uzyskanie prawa do świadczenia warunkowane jest spełnieniem kryterium
dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł (art. 9 ust. 2).
Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego odpowiada kwocie zasądzonych alimentów,
jednak nie może przekroczyć 500 zł na osobę uprawnioną. W przypadku gdy osoba uprawniona
do alimentów została umieszczona w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie bądź
w pieczy zastępczej lub też zawarła związek małżeński – świadczenie z funduszu
alimentacyjnego nie przysługuje (art. 10 ust. 2). W przypadku stwierdzenia marnotrawienia
otrzymywanych z funduszu środków, świadczenie może być przekazywane w formie rzeczowej
opiekuna faktycznego dziecka, bądź osoby będącej rodziną zastępcza spokrewnioną, lub też te osoby
mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (art. 17 ust. 1a).
22
W przypadku matki, ojca, opiekuna faktycznego lub osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną.
23
Za bezskuteczną uważa się egzekucję, w wyniku której w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie uzyskano
pełnej kwoty należnych alimentów, bądź też nie ma możliwości wszczęcia lub prowadzenia egzekucji
ze względu na przebywanie dłużnika alimentacyjnego poza granicami kraju (art. 2 pkt 2 ustawy).
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(art. 10 ust. 4). Przyznanie prawa do świadczenia następuje na wniosek osoby uprawnionej (lub
jej przedstawiciela ustawowego), złożony we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
tej osoby urzędzie gminy lub miasta (art. 15 ust. 1-2)24.

5.6 Renta socjalna
Szczególnym rodzajem wsparcia finansowego dla osób niesamodzielnych jest renta socjalna,
regulowana ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tj. Dz. U. 2013, poz. 982). Jest
to świadczenie przysługujące osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy25 z powodu
niepełnosprawności, która wystąpiła 1) przed ukończeniem 18 r. ż., 2) w trakcie nauki w szkole
lub szkole wyższej – przed ukończeniem 25 r. ż., 3) w trakcie studiów doktoranckich lub
aspirantury naukowej (art. 4 ust. 1). W zależności od tego, czy całkowita niezdolność do pracy
ma charakter stały czy czasowy, przysługuje renta socjalna stała bądź okresowa (art. 4 ust. 2).
Zgodnie z zasadami ogólnymi, renta socjalna przysługuje obywatelom polskim oraz
wyszczególnionym ustawą kategoriom cudzoziemców26 – zamieszkującym i przebywającym
w Polsce (art. 2). Rentę socjalną przyznaje i wypłaca właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Renta socjalna wypłacana jest w wysokości 84% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności
do pracy i podlega waloryzacji na zasadach ogólnych (art. 6). Od dnia 1 marca 2013 r. wysokość
renty socjalnej wynosi 698, 17 zł brutto27. Należy jednak pamiętać, że renta socjalna
przysługuje jedynie do określonej ustawowo granicy przychodów. I tak, zgodnie z art. 10
ustawy, rentę socjalną zawiesza się na miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody
podlegające opodatkowaniu w wysokości powyżej 70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, co oznacza, że od dnia 1 września 2013 r. do dnia
30 listopada 2013 r. rentę socjalną zawiesza się po osiągnięciu przychodu w wysokości
2 528,80 zł28.
Ustawa przewiduje szereg kategorii osób, którym renta socjalna nie przysługuje. Są to m.in.
(art. 7-8): osoby uprawnione do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu
niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, a także innych świadczeń rentowych29, zasiłku
24

Procedurę ustalania prawa do świadczenia alimentacyjnego szczegółowo reguluje rozdział 4 ww.
ustawy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2010, Nr 123, poz. 836 z późn.
zmianami).
25
Całkowitą niezdolność do pracy ustala lekarz orzecznik (art. 5).
26
Zob. przypis 3.
27
Informacja za serwisem ZUS http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52 (dostęp: 04.09.2013).
28
j.w.
29
Wyjątkiem jest renta rodzinna, gdzie w przypadku zbiegu uprawnień z rentą socjalną, ta ostatnia ulega
takiemu obniżeniu, aby kwota łączna obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. 1662,30 zł (art. 9 ust. 1).
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i świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego; osoby
będące właścicielami/posiadaczami nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 5 ha przeliczeniowych; osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę
pozbawienia wolności (z wyjątkami, m.in. w przypadku zastosowania dozoru elektronicznego).
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5.7 Inne formy wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej wobec
małoletnich/uczących się dzieci oraz niesamodzielnych osób dorosłych

Rodzicielskie uprawnienia pracownicze
W tym miejscu należy przywołać przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy (tj. Dz. U. 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) gwarantujące rodzicielskie
uprawnienia pracownicze, zawarte głównie w dziale ósmym Kodeksu – „Uprawnienia
pracowników związane z rodzicielstwem”. Są to przede wszystkim: ochrona pracownicy w ciąży
przed zwolnieniem; ochrona pracownicy w ciąży i pracownika opiekującego się dzieckiem
poniżej 4 roku życia przed obowiązkiem pracy w godzinach nadliczbowych bez ich zgody; urlop
macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop
wychowawczy; zapewnienie odpowiednich przerw dla pracownic karmiących piersią.
Urlopy rodzicielskie
Ze względu na szczególne znaczenie dla wypełniania funkcji opiekuńczej, wśród rodzicielskich
uprawnień pracowniczych należy wyróżnić zreformowane w 2013 roku30 (zmiana w Kodeksie
Pracy weszła w życie 17 czerwca 2013 r.) urlopy przysługujące z tytułu urodzenia bądź
przysposobienia dziecka (zob. art. 1791-1868):








Urlop macierzyński – w wymiarze podstawowym 20 tygodni (w przypadku urodzenia
jednego dziecka i odpowiednio zwiększonym przy urodzeniu mnogim) – przysługuje
matce dziecka (obowiązkowe 14 tygodni urlopu) i ewentualnie ojcu, jeżeli matka nie
wykorzystuje pozostałego (ponadobowiązkowego) czasu urlopu. Zgodnie z nowymi
przepisami istnieje możliwość wykorzystania do 6 tygodni urlopu przed porodem;
Urlop dodatkowy (macierzyński) – w wymiarze do 6 tygodni (zwiększony przy
urodzeniu mnogim – do 8 tygodni), przysługuje matce dziecka, bądź ojcu, jeżeli matka
nie wykorzystuje tego urlopu;
Urlop rodzicielski – w wymiarze 26 tygodni (niezależnie od liczby urodzonych w trakcie
porodu dzieci), przysługuje matce lub ojcu dziecka (możliwość równoczesnego
przebywania przez rodziców na urlopie w wymiarze łącznie nie przekraczającym
26 tygodni) bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego
urlopu macierzyńskiego. Istnieje możliwość łączenia urlopu z pracą w wymiarze do
wysokości ½ etatu u pracodawcy, który udzielił urlopu (w określonych ustawą
przypadkach pracodawca może jednak odmówić takiego rozwiązania);
Urlop ojcowski – w wymiarze 2 tygodni przysługuje wyłącznie ojcu; możliwy
do wykorzystania w pierwszym roku życia dziecka;

30

Ustawa z dnia 28 maja 2013 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz. U.
2013, Nr 0, poz. 675).
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Urlop wychowawczy – przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przez co najmniej
6 miesięcy, udzielany w wymiarze do 3 lat, możliwy do wykorzystania przez oboje
rodziców do ukończenia przez dziecko 5 roku życia; bezpłatny.

Kluczową zmianą31 wprowadzoną w 2013 r. w zakresie opisywanych wyżej urlopów było
ustanowienie płatnego 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, skierowanego do obojga
rodziców (z możliwością wyboru sposobu podziału okresu urlopowego). Przyjęcie takiego
rozwiązania oznacza zarówno znaczące wydłużenie płatnego urlopu pozwalającego na opiekę
nad nowonarodzonym/przysposobionym dzieckiem (poniżej opisano zasady przyznawania
zasiłku macierzyńskiego w trakcie trwania różnych rodzajów urlopów rodzicielskich), a także
zwiększenie elastyczności rozwiązań skierowanych do obojga rodziców w zakresie
sprawowania funkcji opiekuńczej.
Należy także zwrócić uwagę na wydłużenie o dwa tygodnie dodatkowego urlopu
macierzyńskiego oraz podniesienie o rok granicy wieku dziecka, do którego może być
wykorzystywany urlop wychowawczy (z 4 do 5 lat).
Z punktu widzenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z płatnych urlopów rodzicielskich,
warto podkreślić, że przysługują one wszystkim tym, którzy odprowadzali wcześniej składki
na ubezpieczenie chorobowe, a więc nie tylko pracownikom w rozumieniu kodeksu pracy.
Zmianie uległy również przepisy dotyczące urlopu wychowawczego. Najważniejsze zmiany
dotyczą sposobu określenia wymiaru urlopu: z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy” - przy czym sam
wymiar tego urlopu się nie zmienił - oraz sposobu jego wykorzystywania. Każdemu z rodziców
lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu
wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy. W przypadku chęci skorzystania z pełnego wymiaru
urlopu wychowawczego, 35 miesięcy tego urlopu będzie mogła wykorzystać np. mama dziecka,
natomiast jeden miesiąc tego urlopu przypadnie jego tacie. Żaden z rodziców lub opiekunów
dziecka nie będzie mógł zrezygnować z należnego mu miesiąca na rzecz drugiego rodzica lub
opiekuna. W taki sam sposób określono wymiar urlopu w przypadku dziecka
niepełnosprawnego. Wyjątkowo z 36 miesięcy urlopu wychowawczego może skorzystać
również mama lub tata dziecka, jeśli drugi rodzic nie żyje lub gdy nie przysługuje mu władza
rodzicielska, został jej pozbawiony albo gdy uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu.
Urlop można wykorzystywać w większej niż wcześniej liczbie części – maksymalnie 5. O jeden
miesiąc, czyli do czterech miesięcy, wydłużono okres, w którym z urlopu będą mogli korzystać
równocześnie oboje rodzice.
Urlop wypoczynkowy nie ulegnie przedawnieniu ze względu na długi, np. ponad trzyletni, czas
wykorzystywania urlopu wychowawczego. Po takim urlopie pracownik może wykorzystać cały
urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym.

31

Zob. szerzej opis wprowadzonych zmian np. na http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/weszla-w-zycieustawa-wprowadzajaca-nowy-urlop-rodzicielski (dostęp: 20.10.2013).
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Nowelizacja odchodzi od proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Korzystanie z urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabyło się
prawo do urlopu wypoczynkowego, a następnie powróciło do pracy, nie wpłynie negatywnie
na wymiar urlopu wypoczynkowego32.
Zasiłek macierzyński
Podstawowym ubezpieczeniowym świadczeniem pieniężnym wspierającym pracownicę
w wypełnianiu funkcji opiekuńczej nad dzieckiem jest zasiłek macierzyński przysługujący
w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego (na równi
z urodzeniem dziecka traktuje się tu przysposobienie dziecka do lat 7, a w wyjątkowych
przypadkach do 10 r. ż.) regulowany ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. 2010,
Nr 77, poz. 512 z późn. zmianami). Zasiłek przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru33
za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego,
oraz w wysokości 60% za okres urlopu rodzicielskiego (istnieje możliwość podjęcia decyzji
o wypłacaniu 80% podstawy wymiaru przez cały okres urlopowy, tj. okres urlopu
macierzyńskiego/ojcowskiego i rodzicielskiego).
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenie to przysługuje pracownikowi w okresie zwolnienia z pracy z powodu konieczności
sprawowania opieki nad:





dzieckiem poniżej 8 r. ż. w sytuacji niespodziewanego zamknięcia żłobka/przedszkola,
choroby niani, choroby/porodu/leczenia współmałżonka stale opiekującego się
dzieckiem;
chorym dzieckiem do 14 r. ż.;
innym chorym członkiem rodziny (małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami,
wnukami, rodzeństwem, dziećmi powyżej 14 r. ż. – jeżeli pozostają we wspólnym
gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki).

Za wyjątkiem opieki nad dziećmi do 2 r ż., warunkiem jest brak możliwości zapewnienia takiej
opieki przez innego członka rodziny żyjącego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Ustawodawca ograniczył możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego do 60 dni w roku
kalendarzowym w przypadku opieki nad dziećmi poniżej 14 r. ż. i do 14 dni w przypadku
sprawowania opieki nad dziećmi starszymi i innymi członkami rodziny, z tym że łączny wymiar

32

Cytat za: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,6381,zmiany-w-urlopachwychowawczych.html
33
Podstawę wymiaru zasiłku pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone
za okres poprzedzających 12 miesięcy kalendarzowych (art. 36 ust. 1).
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opieki nad wszystkim członkami rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku (art. 33). Zasiłek
opiekuńczy przysługuje miesięcznie w wysokości 80% podstawy wymiaru34.
Wsparcie rodzin w zapewnieniu opieki dzieciom do lat 3
Nowe w polskim systemie formy wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi wprowadziła ustawa
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011, Nr 45, poz. 235
z późn. zmianami). Oprócz szczegółowych regulacji dotyczących funkcjonowania żłobków
i klubów malucha, pojawiły się dwie nowe możliwości w zakresie pomocy w zapewnianiu opieki
nad dziećmi. Pierwsza z nich to instytucja dziennego opiekuna (rozdział IV), który może być
zatrudniany przez gminy, bądź osoby prawne/jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej i sprawować, we własnym lokalu mieszkalnym, jednoczesną opiekę nad
maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku powyżej 20 tygodni. Jest to alternatywa dla publicznej
opieki instytucjonalnej.
Ustawa przewiduje również możliwość wsparcia rodziców w przypadku zatrudnienia niani
(rozdział szósty). Jeżeli z nianią podpisana została odpowiednia umowa (tzw. umowa
uaktywniająca), a zatrudniający rodzice zgłosili nianię do ubezpieczenia społecznego, składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na ubezpieczenie zdrowotne będą opłacane
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż
minimalne wynagrodzenie).
Wsparcie z systemu pomocy społecznej
Na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.
2013, poz. 182 z późn. zmianami) rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji społecznoekonomicznej mogą liczyć na szeroki wachlarz wsparcia. Z punktu widzenia wypełniania funkcji
opiekuńczej, zarówno wobec małoletnich dzieci, jak i dorosłych osób niesamodzielnych, jest to
jednak wsparcie przede wszystkich pośrednie i skierowane głównie do rodzin w trudnej
sytuacji materialnej.
Dla uzyskania pełnego obrazu możliwości wsparcia, warto wymienić w tym miejscu pracę
socjalną, czyli „działalność (...) mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub
odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich
ról społecznych oraz tworzenie warunków odpowiadających temu celowi” (art. 6 pkt 12).
Można uznać, że praca socjalna i wcześniej już przywoływana praca z rodziną uzupełniają się,
bądź też praca z rodziną stanowi szczególny rodzaj pracy socjalnej. Uzupełnieniem pracy
socjalnej jest poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin – prawne, psychologiczne, rodzinne
(art. 46), a jej specjalnym wymiarem – interwencja kryzysowa (art. 47), w tym przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie i wsparcie dla jej ofiar.
34

J. w.
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Osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej
dochód, bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od ustawowego kryterium35, przysługuje
zasiłek stały36, w wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby
(art. 37). Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli dana osoba ma prawo do renty socjalnej,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
upływu okresu jego pobierania.
Ważną, aczkolwiek dość ograniczoną podmiotowo formą wsparcia może być opłacanie przez
ośrodek pomocy społecznej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (art. 42) dla osób,
które zrezygnowały z zatrudnienia (bądź pozostają na bezpłatnym urlopie) w związku
z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
bądź zamieszkującymi oddzielnie matką (teściową), ojcem (teściem) lub rodzeństwem.
Warunkiem jest tu nieprzekroczenie 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i nie
podleganie ubezpieczeniu z innych źródeł, a także niedotrzymywanie emerytury lub renty.
Świadczenie nie przysługuje osobom powyżej 50 r. ż., które nie mają co najmniej 10 letniego
okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) oraz osobom, które mają 25 letni okres
ubezpieczenia. Składki są opłacane od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
czyli w bardzo niskiej wysokości. W ustawie zastrzega się, że składki mogą być opłacane
do uzyskania 25 letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego).
Osoba samotna, a także niemogąca liczyć na pomoc niezamieszkującej z nią najbliższej rodziny,
która wymaga opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności czy innych przyczyn ma
prawo do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50) w miejscu
zamieszkania lub właściwej instytucji (dzienne lub całodobowe ośrodki wsparcia, rodzinne
domy pomocy, domy pomocy społecznej). Usługi opiekuńcze są bezpłatne dla osób nie
przekraczających kryterium dochodowego, a w przypadku pozostałych osób odpłatność
uzależniona jest od dochodu.
Osoby niesamodzielne (a pośrednio także członkowie ich rodzin) mają możliwość uzyskania
wsparcia w ramach funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia (środowiskowe domy
samopomocy – przede wszystkim osoby z zaburzeniami psychicznymi) i mieszkań chronionych
(art. 51, 53). Należy podkreślić, że dla wielu rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi
z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną czy chorymi na Alzheimera,
przebywanie osoby niesamodzielnej przez kilka godzin w ciągu dnia w środowiskowym domu
samopomocy jest jedyną często możliwością na podjęcie jakichkolwiek zajęć zarobkowych
czy uwzględnienie potrzeb pozostałych członków rodziny.
35

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 823),
kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, a na osobę w rodzinie 456 zł.
36
Należy pamiętać, że w trudnej sytuacji materialnej może przysługiwać także zasiłek okresowy i zasiłek
celowy.
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5.8 Nowe rozwiązania w zakresie wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji
opiekuńczych wobec osób dorosłych – projekt ustawy o pomocy osobom
niesamodzielnym
Zaprezentowany37 w maju 2013 r. znowelizowany projekt ustawy o pomocy osobom
niesamodzielnym38 jest ważnym głosem w dyskusji o możliwościach wsparcia rodzin pełniących
opiekę nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi. W przypadku, gdyby projekt ten został
przyjęty, oznaczałoby to wprowadzenie zupełnie nowego systemu pomocy rodzinom
znajdującym się w takiej sytuacji i zapełniłoby poważną lukę w tym zakresie. Zakres wsparcia
przedstawiony w projekcie jest szeroki i szczegółowo regulowany. W tym miejscu
przedstawione zostaną jedynie najważniejsze elementy proponowanego systemu pomocy.
Podstawą przyjętego projektu jest założenie „prymatu opieki domowej nad innymi formami
udzielania świadczeń osobie niesamodzielnej” (art. 3 pkt 3) i uznanie, że „Pomoc osobom
niesamodzielnym jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wsparcie tych
osób i ich bliskich w zabezpieczeniu potrzeb opiekuńczych, których nie są oni w stanie
samodzielnie zaspokoić, korzystając z posiadanych możliwości” (art. 2 ust. 1). Inne ważne
zasady, na których opierać ma się udzielane wsparcie to (art. 3):






ciągłość i komplementarność;
wzmacnianie autonomii i samodzielności osób niesamodzielnych oraz poszanowanie
ich godności i intymności;
prawo wyboru rodzaju świadczeń i świadczeniodawcy przez osobę niesamodzielną lub
jej bliskich;
współdziałanie podmiotów świadczących pomoc osobom niesamodzielnym;
równe traktowanie i konkurencja świadczeniodawców.

Całość procedury ustalającej prawo do świadczeń wspierających osobę niesamodzielną i jej
opiekunów, od momentu zainicjowania (w określonych przypadkach „z urzędu”) miałaby być
prowadzona przez właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby niesamodzielnej
ośrodki pomocy społecznej.
Przy przyznawaniu świadczeń pierwszeństwo ma pomoc w osobistym sprawowaniu opieki
w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Osoba niesamodzielna lub jej osoba bliska
37

Pierwszy
projekt
ustawy
przedstawiono
w
lutym
2012
r.;
informacja
za:
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,5392,konferencja-pomoc-osobom-niesamodzielnymprezentacja-projektu-ustawy.html (dostęp: 04.09.2013).
38
Dostępne na: stronie
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/agenda/seminaria/2013/130514/projekt_popr
awiony.pdf (dostęp: 04.09.2013).
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(opiekun) maja prawo do wyboru świadczeń z katalogu oferowanego ustawą tak, aby jak
najlepiej dostosować wsparcie do szczególnych potrzeb każdej osoby niesamodzielnej, w tym
przede wszystkim do stopnia jej niesamodzielności39. Wsparcie dla osoby niesamodzielnej
i osoby bliskiej proponowane w projekcie ustawy może być realizowane w formie świadczeń
z tytułu niesamodzielności, bądź innych form pomocy.
Przewidziano następujące świadczenia z tytułu niesamodzielności:






świadczenie opiekuńcze dla osób niesamodzielnych – jest to świadczenie na pokrycie
kosztów usług opiekuńczych i tzw. kwalifikowanych kosztów opieki. Usługi opiekuńcze
obejmują usługi w zakresie podstawowej pielęgnacji ciała, odżywiania, poruszania się
i przemieszczania (art. 26) i mogą być świadczone w formie domowych usług
opiekuńczych lub opieki instytucjonalnej. W przypadku domowych usług opiekuńczych
duże znaczenie może mieć wprowadzenie asystenta osoby niesamodzielnej – osoby
(nie może to być bliski krewny osoby niesamodzielnej), która po odbyciu
odpowiedniego przeszkolenia świadczy odpłatnie, na podstawie specjalnej umowy
zlecenia, domowe usługi opiekuńcze (art. 29-31). Oprócz asystentów, domowe usługi
opiekuńcze mogą świadczyć także inne, wymienione w ustawie podmioty (art. 28).
Z kolei, usługi opiekuńcze świadczone w formie instytucjonalnej mogą być prowadzone
w ramach dziennych lub całodobowych ośrodków pobytu (art. 32-33).
Kwalifikowane koszty opieki (art. 25 ust. 3) obejmują teleopiekę, zakup sprzętów
i środków niezbędnych do właściwej pielęgnacji ciała osoby niesamodzielnej; zakup
usług wspomagających wykonywanie przez osoby bliskie opieki w zakresie pielęgnacji
ciała, środki na zakup odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego lub likwidację barier
architektonicznych, jeżeli na mocy innych przepisów nie mogą być sfinansowane
z innych źródeł.
pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie
zdrowotne – świadczenie to przysługuje osobom bliskim sprawującym opiekę nad
osobą niesamodzielną, jeżeli całkowicie zrezygnowały one z pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki, bądź korzystają z urlopu bezpłatnego w celu sprawowania opieki,
pod warunkiem, że sprawują opiekę co najmniej w wymiarze tygodniowym, zgodnie
z minimalnym wymiarem godzinowym ustalonym dla danego stopnia
niesamodzielności i nie są ubezpieczane z innego tytułu (art. 38).

39

Ustawa (art. 6) wyróżnia trzy stopnie niesamodzielności skutkującej niezdolnością do samodzielnej
egzystencji: 1) niesamodzielność I stopnia - oznacza całkowitą zależność danej osoby od opiekunów,
istnieje potrzeba sprawowania opieki codziennie przez całą dobę w wymiarze minimum 6 godzin;
2) niesamodzielność II stopnia – istnieje znaczna zależność danej osoby od opiekunów, zachodzi
konieczność sprawowania opieki codziennie w wymiarze minimum 4 godzin; 3) niesamodzielność III
stopnia – oznacza umiarkowana zależność danej osoby od otoczenia, zachodzi konieczność sprawowania
opieki co najmniej raz dziennie w dwóch rodzajach czynności, przez minimum 1,5 godziny.
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pokrycie kosztów opieki zastępczej – jest to szczególny rodzaj wsparcia, pozwalający
na zastąpienie osoby bliskiej w sprawowaniu opieki, w zależności od danej sytuacji –
na czas jej urlopu wypoczynkowego, leczenia szpitalnego, sanatoryjnego, czy
rehabilitacji. Opieka zastępcza może być przyznana w rocznym wymiarze łącznie do
26 dni roboczych w przypadku opieki nad osobą niesamodzielną legitymującą się I i II
stopniem niesamodzielności, bądź do 21 dni roboczych w przypadku osoby z III
stopniem niesamodzielności (art. 39).
przeszkolenie – wsparcie to oferowane jest osobom bliskim sprawującym opiekę nad
osobami niesamodzielnymi. Organizowaniem szkoleń w zakresie sprawowania opieki
maja zajmować się ośrodki pomocy społecznej. Szkolenia są bezpłatne i obowiązkowe
– opiekunowie niezawodowi (osoby bliskie) chcący skorzystać z systemu wsparcia
oferowanego projekcie ustawy są zobowiązani do ukończenia szkolenia teoretycznego
i praktycznego, zakończonego pozytywnym zdaniem egzaminu i uzyskaniem
odpowiedniego zaświadczenia (art. 66).

Wśród innych form pomocy przewidzianych w projekcie ustawy wyróżnia się m.in. (art. 42):










urlop bezpłatny w celu opieki nad osobą niesamodzielną – jest to jedno
z najważniejszych uprawnień w katalogu pozostałych świadczeń i zostało ono
szczegółowo uregulowane w projekcie ustawy (art. 44-48). Głównym założeniem jest
tu możliwość uzyskania u pracodawcy urlopu bezpłatnego, w łącznym wymiarze
do 1 roku, na czas do uzyskania przez osobę niesamodzielną decyzji w sprawie
przyznanych świadczeń opiekuńczych.
zatrudnienie osoby opiekującej się w zmniejszonym wymiarze czasu pracy (art. 49) –
dotyczy to pracowników uprawnionych do urlopu bezpłatnego. Wymiar czasu pracy
może zostać obniżony najwyżej do ½ etatu.
inne uprawnienia pracownicze dla osób sprawujących faktyczną opiekę nad osobami
niesamodzielnymi (art. 53) – zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych bez gody
pracownika; możliwość zwolnienia z wykonywania pracy w porze nocnej (np. zmiana
grafiku, powierzenie innej pracy);
wsparcie grupy samopomocowej;
możliwość korzystania ze wsparcia wolontariuszy lub organizacji pozarządowych
zajmujących się pomocą osobom niesamodzielnym;
prawo do informacji w zakresie procedury ustalania stopnia niesamodzielności
i możliwości uzyskania wsparcia w sprawowaniu opieki.

System zaprojektowany w ustawie opiera się na finansowaniu poprzez przyznawanie
i realizację czeku opiekuńczego (jego wysokość nie została określona w projekcie; wartość
czeku ma być zróżnicowana ze względu na stopień niesamodzielności) lub refundację
kwalifikowanych kosztów opieki, a podstawą finansowania jest podpisana umowa między
osoba niesamodzielną (lub upoważnioną osoba bliską) a świadczeniodawcą (art. 55-56). Należy
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podkreślić, że finansowanie odbywałoby się ze środków budżetu państwa poprzez państwowy
fundusz celowy – Fundusz Zabezpieczenia Społecznego (art. 107).

5.9 Podsumowanie
Przedstawiony powyżej system wsparcia dla rodzin w wypełnianiu przez nie funkcji
opiekuńczych należy uznać za rozbudowany, zróżnicowany i oparty na wielu filarach.
Jednocześnie jest dość skomplikowany, a poruszanie się w gąszczu aktów prawnych
regulujących poszczególne uprawnienia może znacząco utrudnić korzystanie z niego.
Najszerszy zakres wsparcia przewidziany został dla rodzin z małoletnimi dziećmi, z tym że, jest
to najczęściej pomoc kierowana do rodzin o bardzo niskich dochodach, co upodabnia system
świadczeń rodzinnych do wsparcia o charakterze pomocy społecznej. Wysokość większości
świadczeń pieniężnych jest stosunkowo niska. Z drugiej strony, wzmacniane w ostatnim czasie
rodzicielskie uprawnienia pracownicze odnoszą się głównie do osób zatrudnionych w formie
umowy o pracę, bądź też są powiązane z wcześniejszym opłacaniem składek
ubezpieczeniowych (np. zasiłek macierzyński mający ogromne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa materialnego w okresie pierwszych miesięcy po urodzeniu dziecka). Większość
rodzin o dochodach poniżej średniej, czy też przeciętnych, jeżeli nie borykają się
z niepełnosprawnością dziecka, nie może liczyć na dodatkowe wsparcie materialne tylko
z tytułu wypełniania funkcji opiekuńczej.
Z punktu widzenia tematu badań, największą słabością obecnego systemu jest brak spójnych
rozwiązań wspierających rodziny sprawujące opiekę nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi
(w szczególności w tych przypadkach, gdy niesamodzielność nastąpiła już w dorosłym wieku).
Najbardziej dotyka to rodziny, których sytuacja materialna jest przeciętna lub poniżej średniej,
ale nie skrajnie zła, bowiem wtedy trudniej jest uzyskać jakąkolwiek dodatkową pomoc
(kryteria dochodowe). Dorosłe osoby niesamodzielne mogą liczyć na wsparcie nie opisywanego
w tym miejscu ubezpieczeniowego systemu emerytalno-rentowego (np. dodatek
pielęgnacyjny), ale nie rozwiązuje ono problemów w sprawowaniu długotrwałej opieki
(szczególnie nad osobami wymagającymi stałej opieki) i nie zapewnia bezpieczeństwa
socjalnego. Dlatego też prezentowany projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym,
jeżeli ostatecznie zostałby przyjęty, stanowiłby podstawę nowego, jednolitego sytemu
wsparcia w tym obszarze. Należy jednak pamiętać, że ze względu na zmiany demograficzne
i wzrastające obciążenia finansowe związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi,
koniecznością wydaje się być wprowadzenie ubezpieczeniowych świadczeń pielęgnacyjnych.
Można zatem wyróżnić następujące formy wsparcia rodzin w pełnieniu przez nie funkcji
opiekuńczych:
 udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
 prowadzenie terapii i mediacji,
 świadczenie usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
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udzielanie pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych dla rodzin przeżywających
sytuacje kryzysowe (art. 10 ust. 3),
opieka asystenta rodziny,
placówki wsparcia dziennego [mogą być prowadzone w formie opiekuńczej (koła
zainteresowań, kluby, świetlice, ogniska wychowawcze), specjalistycznej, bądź
w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę],
rodziny wspierające,
zasiłek rodzinny,
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
Zasiłek pielęgnacyjny,
Specjalny zasiłek opiekuńczy,
Świadczenie pielęgnacyjne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego (w przypadku bezskutecznej egzekucji),
renta socjalna,
ochrona pracownicy w ciąży przed zwolnieniem; ochrona pracownicy w ciąży
i pracownika opiekującego się dzieckiem poniżej 4 roku życia przed obowiązkiem pracy
w godzinach nadliczbowych bez ich zgody; urlop macierzyński, dodatkowy urlop
macierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy; zapewnienie
odpowiednich przerw dla pracownic karmiących piersią,
zasiłek macierzyński,
zasiłek opiekuńczy,
dzienny opiekun,
wsparcie rodziców w przypadku zatrudnienia niani,
zasiłek stały,
interwencja kryzysowa,
opłacanie przez ośrodek pomocy społecznej składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe (art. 42) dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia (bądź pozostają
na bezpłatnym
urlopie)
w związku
z koniecznością
sprawowania
opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
środowiskowe domy samopomocy.
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6.

Pełnienie funkcji opiekuńczej względem
poszczególnych etapach rozwoju rodziny

dzieci

na

Autor: Barbara Leszczyńska
Rozdział jest poświęcony pełnieniu funkcji opiekuńczej względem dzieci na poszczególnych
etapach rozwoju rodziny. Na potrzeby opracowania przyjęto, że wiek dziecka jest jednym
z kluczowych czynników wpływających na sposób pełnienia funkcji opiekuńczej oraz
na potrzeby rodziny w tym aspekcie. Wypełnianie funkcji opiekuńczej będzie wyglądać inaczej
w rodzinach z małymi dziećmi a inaczej w rodzinach, gdzie dzieci uczęszczają do szkoły. Zmiana
charakteru wypełniania funkcji opiekuńczej następuje, gdy dzieci są już pełnoletnie, a wciąż
zamieszkują i są utrzymywane przez rodziców.

6.1 Pełnienie funkcji opiekuńczej przez rodziny – podział zadań w rodzinie
Przeprowadzone badanie potwierdza stawiane w wielu innych badaniach tezy o tym, że
większość zadań związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi wykonują kobiety. Spośród
siedmiu czynności, które zostały wybrane jako część wypełniania funkcji opiekuńczej,
przeciętnie 2,9 jest wykonywanych wyłącznie przez kobiety. Dla kontrastu średnia zadań
wykonywanych wyłącznie przez mężczyzn wynosi 0,36. Badanie pokazuje, że kobiety są
głównie odpowiedzialne za zadania typowo opiekuńcze: przygotowanie posiłków,
przygotowanie dzieci do szkoły, opiekę nad chorym dzieckiem. Mężczyźni relatywnie częściej
włączają się w robienie zakupów, pomoc w odrabianiu lekcji czy transport dzieci, co jednak
nie oznacza, że żona/partnerka tych czynności również nie wykonuje. Z deklaracji wynika, że
średnio 1,6 czynności jest wykonywanych przez obydwoje małżonków/partnerów.
Co ważne, przeciętna liczba obowiązków wypełnianych przez kobiety istotnie rośnie wraz
ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie, podczas gdy dla mężczyzn współczynnik ten nie zmienia
wartości w sposób istotny statystycznie. Zatem kolejne pojawiające się w rodzinie dzieci
oznaczają wzrost obciążeń głównie dla kobiet, ale nie dla mężczyzn.
Co istotne, zaobserwowano również, że liczba obowiązków domowych kobiet rośnie wraz
ze wzrostem liczby dorosłych członków rodziny (nie tylko dzieci), podczas gdy przy wzroście
liczby dorosłych członków rodziny liczba obowiązków mężczyzn jest mniejsza. W rodzinach
wielopokoleniowych przeciętna liczba obowiązków domowych wykonywanych przez kobiety
wynosi 3,5, a przez mężczyzn 0,27, podczas gdy w rodzinach nuklearnych wartość dla kobiet
wynosi 2,7 i dla mężczyzn 0,4. Pokazuje to, że w rodzinach wielopokoleniowych panuje bardziej
tradycyjny podział obowiązków domowych niż w rodzinach nuklearnych.
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Wykres 1. Wykonywanie obowiązków domowych przez poszczególnych członków
gospodarstw domowych.
przygotowanie posiłków

71%

przygotowanie dzieci do szkoły/przedszkola

54%

codzienne robienie zakupów

51%

opieka nad chorym dzieckiem

50%

pomaganie dzieciom w odrabianiu lekcji, nauce
odbiór dzieci ze szkoły/przedszkola
transport dzieci na zajęcia pozaszkolne (np.basen,
pianino)
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Nikt

Nie dotyczy

Źródło: Badanie CATI, n=614

Przeprowadzone wywiady jakościowe również pokazują, że pełnienie funkcji opiekuńczej
złożone jest głównie na barki kobiet. Jednakże zakres wsparcia mężczyzny bywa zróżnicowany:
zależy z jednej strony od typu wykonywanej przez niego pracy, z drugiej od faktu, czy
żona/partnerka pracuje oraz czy rodzina uzyskuje wsparcie od rodziny pochodzenia.
W poniższej tabeli pokazano, jak status na rynku pracy małżonków wpływa na przeciętną liczbę
obowiązków wykonywanych przez małżonków.
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Tabela 3. Liczba obowiązków związanych z pełnieniem funkcji opiekuńczej a sytuacja na
rynku pracy małżonków.
Sytuacja zawodowa
pary

Średnia liczba
obowiązków
wykonywanych
przez kobietę

Średnia liczba
obowiązków
wykonywanyc
h przez
mężczyznę

Średnia liczba
obowiązków
wykonywanych
przez obydwoje
partnerów

obydwoje
małżonków/partner
ów pracuje

Średnia

2,78

0,43

1,99

N

324

326

326

Odchylenie
standardowe

1,98

0,77

1,83

pracuje tylko
maż/partner

Średnia

3,76

0,22

1,31

N

130

132

132

Odchylenie
standardowe

1,97

0,51

1,61

Średnia

2,16

0,67

1,38

pracuje tylko
żona/partnerka

N

31

34

34

Odchylenie
standardowe

1,78

1,30

1,58

obydwoje
małżonków nie
pracuje

Średnia

2,88

0,32

1,14

79

81

81

Odchylenie
standardowe

2,06

0,70

1,50

Ogółem

Średnia

2,94

0,38

1,68

N

564

573

573

Odchylenie
standardowe

2,03

0,76

1,75

N

Źródło: Badanie CATI, n=600

Bazując na tych zmiennych można wyróżnić dwa główne modele dzielenia się opieką
nad dzieckiem:
1) Przejęcie zdecydowanej większości obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem
przez matkę
W badaniach jakościowych model ten pojawił się w dwóch typach rodzin: rodzinach,
w których matka dziecka nie pracuje (np. z powodu przebywania na urlopie
wychowawczym) oraz w rodzinach, gdzie oboje rodziców pracuje, jednak praca
mężczyzny wiąże się z długimi godzinami pracy czy też wyjazdami. Dane ilościowe
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pokazują również, że model ten jest częstszy w rodzinach rolniczych, gdzie kobieta
wykonuje zdecydowanie więcej obowiązków (średnio 3,4 z 7) związanych z pełnieniem
funkcji opiekuńczej niż mężczyzna (średnio 0,2).
W tym modelu wyraźnie funkcjonuje stereotyp mężczyzny żywiciela rodziny i kobiety –
piastunki domowego ogniska. Dla kobiet przejęcie obowiązków domowych i opieki
nad dzieckiem jest czymś naturalnym i oczywistym. Dokonując takiego wyboru
w swojej opinii umożliwiają mężowi spokojne wykonywanie pracy. W tym modelu
ojcowie dziecka intensywnie włączają się w życie rodziny w weekendy, odciążając
w ten sposób partnerkę. Tak wypowiada się na ten temat kobieta mieszkająca
na terenach wiejskich:
Jak na razie to raczej wszystkie obowiązki z dziećmi przejmuje raczej ja.
Bo jestem w domu, nie pracuje. Mąż jedynie w weekendy, bo też ma pracę
dodatkową także na dzień dzisiejszy, na razie, obecnie jestem ja w domu,
więc przejmuje ja wszystko. Zabawę z dziećmi, wychodzenie itd.
(FGI z opiekunami dzieci w wieku 6-13 lat, grupa miejska)
W opisywanym modelu w rodzinach z pracującymi rodzicami istotne jest wsparcie
udzielane przez rodziny pochodzenia, które daje szansę kobiecie na wywiązanie się
z wszystkich obowiązków – szczególnie, jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko.
Tak mówiła o tym jedna z uczestniczek wywiadu grupowego, której mąż codziennie
zostawał w pracy do godziny 20:
Mąż generalnie wie, że ja się zajmuję dziećmi, że ja je zawiozę, odwiozę
i przy pomocy babci i dziadka jakoś sobie poradzę, więc on nie ma tego
problemu. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 6-13 lat, grupa miejska)
Pomoc babci – szczegółowo zostanie opisana w podrozdziale 8.1.
2) Partnerski podział zadań, który wiąże się z wykonywaniem przez ojca dziecka większej
liczby zadań związanych z opieką nad dzieckiem. Na początku należy zaznaczyć, że
statystyki nie wskazują, by podział ten można był nazwać równościowym, jednakże
mężczyzna wyraźniej włącza się w wykonywanie obowiązków domowych. Wypowiedzi
w badaniu jakościowym również wskazują, że wciąż to kobiety mają więcej
obowiązków niż mężczyźni, jednak mężczyźni włączają się w życie rodzinne
w odczuwalny dla kobiet sposób.
Opisywany model dotyczy głównie rodzin nuklearnych. Podział obowiązków jest
konsekwencją faktu, że obydwoje rodziców pracuje, zatem by rodzina mogła wypełnić
funkcję opiekuńczą konieczne jest współdziałanie obojga rodziców. Potwierdzają to
również dane ilościowe: w rodzinach, gdzie pracuje obydwoje małżonków, kobieta
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wykonuje mniej obowiązków domowych (średnia liczba obowiązków – 2,7) niż
w rodzinach, gdzie pracuje wyłącznie partner (średnia liczba obowiązków – 3,7),
więcej jest również zadań wykonywanych przez obydwoje małżonków (średnia liczba
obowiązków – 2).
W rodzinach nuklearnych, gdzie obydwoje rodziców pracuje, bardzo ważna jest
logistyka i podział zadań. Jak pokazują badania jakościowe w rodzinach z małym
dzieckiem do lat 3 w tym modelu częstym obowiązkiem ojca jest kąpiel malucha,
w przypadku starszych dzieci domeną jest transport dzieci. W tego typu rodzinach
również wsparcie rodziny pochodzenia jest pomocą znacząco odciążającą rodziców.
O swoich obowiązkach opowiada ojciec prowadzący własną firmę na terenie jednego
z miast powiatowych:
Jakieś tam pieluchy choćby, kąpiel wieczorna. W domu jakiś remont zrobić,
coś naprawić, coś tam przestawić. Znowu takimi rzeczami gorszymi,
domowymi to teściowa się zajmuje. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 6-13
lat, grupa miejska)

Poza dwoma dominującymi modelami można jeszcze wyróżnić dwa mniej rozpowszechnione.
3) Model równościowy
W badaniu ilościowym wyróżniliśmy również kategorie rodzin, w których liczba
obowiązków wykonywanych przez kobiety i mężczyzn była równa lub też poszczególne
obowiązki były wykonywane przez obydwoje małżonków. Tego typu rodziny stanowią
około 13% populacji. W zdecydowanej większości, są to rodziny nuklearne (74%;
w populacji rodziny nuklearne stanowią 66%), częściej niż w populacji można je
spotkać w Poznaniu (23%). W tej kategorii częściej niż w badanej próbie znalazły się
rodziny z jednym dzieckiem (50%). Badanie jakościowe pokazuje natomiast, że w tej
grupie znajdują się osoby wykonujące prace na specjalistycznych stanowiskach.
O równościowym podziale obowiązków opowiada mieszkanka jednego z miast
powiatowych województwa wielkopolskiego, z zawodu nauczycielka:
I wcześniej było tak, że mąż wychodził na późniejszą godzinę. W tej chwili od
września się zmienią, bo ja chodzę do pracy na 8 także ja ją będę odwoziła.
Przed 8 do zerówki i potem do pracy. Odbierał będzie mąż. Popołudnie
obiad, jeśli chodzi o odrabianie lekcji, mąż od przedmiotów
matematycznych, ja jestem od humanistycznych, jeśli trzeba synowi pomóc.
Oprócz tego zawozimy córkę na zajęcia dodatkowe. To jest jeden tydzień ja
zawożę, drugi tydzień mąż zawozi. Także jest takie. Jeśli chodzi o gotowanie
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też jest różnie. Raz ja, raz mąż. Natomiast pranie i prasowanie to już ja. Mąż
twierdzi, że nie umie. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 6-13 lat, grupa
miejska)

4) Prowadzenie domu przez niepracującego mężczyznę
Znacząco rzadziej zachodzą sytuacje, kiedy to mężczyzna nie pracuje i w związku z tym
przejmuje znaczącą cześć obowiązków, choć jak pokazuje badanie ilościowe
przeciętnie wciąż partnerka wykonuje większość obowiązków (1,98) niż mężczyzn
(0,6). Należy jednak zauważyć, że na tle omawianych rozwiązań ten model znacząco
odciąża kobietę. W badaniu jakościowym tylko jedna z rodzin była w podobnej sytuacji
– mąż przebywał na rencie, dlatego to on zajmował się m.in. odgrzaniem posiłków dla
dzieci, gdy wracały ze szkoły, czy też przygotowaniem dla nich kanapek do szkoły.
Dodatkowo badanie ilościowe pokazuje, że w przypadku, gdy nie pracuje obydwoje
z małżonków podział zadań znów staje się bardziej tradycyjny. Jednak porównując statystyki
pomiędzy rodzinami, gdzie pracuje wyłącznie mężczyzna, to w tym modelu ma on przeciętnie
więcej zadań do wykonania.
Podsumowanie
Na sposób pełnienia funkcji opiekuńczej przez rodzinę – w tym na sposób wypełniania tej
funkcji przez poszczególnych członków rodziny – ma wpływ wiele czynników. Niniejszy raport
z pewnością nie odpowiada na pytanie o przyczyny takiego, a nie innego podziału zadań
wewnątrz rodziny. Wyraźnie wskazuje natomiast, że opieka nad dziećmi i wynikające z tego
obowiązki domowe to wciąż domena kobiet. Wielopokoleniowa rodzina, brak pracy
zawodowej kobiety, praca w gospodarstwie rolniczym czy też praca mężczyzny w długich
godzinach lub poza miejscem zamieszkania korelują z przejęciem przez kobiety większości
obowiązków domowych. Jednakże trudno jednoznacznie ustalić kierunek zależności. Natomiast
wykonywanie pracy zawodowej przez kobietę, wykonywanie pracy wymagającej wysokich
kwalifikacji, mieszkanie w stolicy województwa oraz posiadanie jednego dziecka sprzyjają
bardziej równościowemu podejściu.

6.2 Rodziny z dziećmi do lat 3
Pełnienie funkcji opiekuńczej przez rodzinę względem dzieci do lat trzech może przyjmować
różnorodne formy. Przeprowadzone wśród rodziców dzieci do lat trzech wywiady fokusowe
potwierdzają, że z punktu widzenia rodziny dziecka do lat trzech kluczowe jest zapewnienie
dziecku bezpośredniej opieki: przebywanie z dzieckiem, karmienie, przewijanie, zabawa,
czy spacer. Wymaga to stałej obecności osoby dorosłej przy dziecku.
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Narodziny dziecka zmianą w rodzinie
Przeprowadzone badanie ilościowe pokazuje, że opieka nad dzieckiem do lat trzech jest
pełniona głównie przez matkę dziecka (w województwie wielkopolskim w przypadku 78%
rodzin). Oczywiście odsetek ten jest silnie skorelowany z wiekiem dziecka: wraz z jego
wzrostem wzrasta odsetek rodzin korzystających z innych (w tym instytucjonalnych) form
opieki nad małym dzieckiem. Przeprowadzone badanie jakościowe potwierdza, że pełnienie
funkcji opiekuńczej nad dziećmi do pierwszego roku życia jest domeną matek, dla których jest
to okres dużych zmian. W badaniu ilościowym ani jedna osoba nie wskazała na ojca dziecka,
jako na osobę pełniącą funkcję głównego opiekuna dziecka.
Wywiady fokusowe przeprowadzone z rodzinami, które pełnią funkcję opiekuńczą wobec
dzieci do lat 3, pokazują, że pojawienie się nowego członka rodziny40 całkowicie zmienia jej
funkcjonowanie. Przede wszystkim małe dziecko wymaga dużej uwagi i pełnej opieki, co dla
rodziców – a jak pokazują badania, w szczególności dla matki – oznacza rezygnację z większości
dotychczasowych aktywności. Posługując się określeniami uczestników wywiadów, może to
być swoisty "szok". Dla kobiety – patrząc na wypowiedzi rozmówczyń – oznacza to rezygnację
z dotychczasowego sposobu życia, która jest postrzegana jako oczywista. Jedna z uczestniczek
wywiadu tak o tym powiedziała:
Z pewnych rzeczy kobieta musi zrezygnować, co jest naturalną rzeczą.
(FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa wiejska)
Ta wypowiedź jest o tyle znacząca, że pokazuje, że zmiany dotyczą głównie kobiet –
co w trakcie wywiadu grupowego wydawało się wszystkim rozmówcom naturalne.
Kobiety chciałyby jak najlepiej wypełniać rolę matki. Symbolem jest tutaj "karmienie piersią".
Uczestniczki wywiadu dość intensywnie wymieniały się informacjami, dlaczego karmiły krótko
(co miało formę usprawiedliwiana się) lub w pewien sposób chwaliły się, że mogły długo
karmić dziecko. Można sądzić, że długotrwałe karmienie piersią jest jednym z symboli dobrego
wypełniania obowiązków matki. Z drugiej strony kobiety pracujące chciałyby wrócić do pracy,
która daje im poczucie niezależności i samorealizacji poza domem. Podobne odczucia mają
kobiety niepracujące, które chciały znaleźć zatrudnienie, jednak czują obawy związane
z pozostawieniem dziecka pod opieką wyspecjalizowanych instytucji czy innych osób.
Jak można sądzić po wypowiedziach kobiet, połączenie pracy i dobrego – w ich opinii –
wypełniania obowiązków matki jest niemal niemożliwe, gdyż godzenie życia zawodowego
z obowiązkami rodzinnymi, gdy dzieci są małe, jest bardzo trudne.

40

W szczególności, gdy jest to pierwsze dziecko.
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Modele pełnienia funkcji opiekuńczej
Badania jakościowe pokazują, że to przede wszystkim podejmowanie pracy zarobkowej
i dostępność wsparcia (czy to instytucjonalnego, czy z kręgów rodzinnych) wyznacza sposób
pełnienia funkcji opiekuńczej. Uczestnicy wywiadów grupowych opowiadając o tym, w jaki
sposób pełniona jest przez nich funkcja opiekuńcza wskazywali, że istnieje wiele możliwości.
Na podstawie ich wypowiedzi można wyróżnić 4 modele, przy czym z pewnością nie stanowią
one wyczerpującego katalogu:
1) Opieka jest pełniona przez niepracującą lub przebywającą na urlopie macierzyńskim
lub wychowawczym matkę
Model ten jest rozpowszechniony w przypadku rodzin posiadających dzieci do lat 3
(kobieta nie pracuje w 60% badanych wielkopolskich rodzin z dziećmi do lat 3). Jak
pokazuje badanie ilościowe i jakościowe, ten model jest bardziej rozpowszechniony
w rodzinach z więcej niż jednym dzieckiem. Kolejne dzieci – jak zostanie pokazane
w kolejnych rozdziałach – zwiększają obciążenie kobiet, co zniechęca je
do podejmowania/kontynuowania pracy, zachęca zaś do korzystania z urlopów
wychowawczych lub dezaktywizacji zawodowej.
2) Wykorzystanie instytucjonalnych form opieki
Badanie jakościowe wyraźnie wskazuje, że ten model jest wykorzystywany przede
wszystkim przez rodziny, w których obydwoje rodziców pracuje, oraz na obszarach,
gdzie są dostępne tego typu instytucje, a jak zostanie pokazane niżej dostępność
do instytucji opieki na terenie województwa wielkopolskiego jest bardzo
zróżnicowana. Jak wynika z badania ilościowego – model ten nie jest
rozpowszechniony.
3) Wykorzystanie wsparcia rodzin pochodzenia
Badanie ilościowe i jakościowe pokazało, że gdy istnieje możliwość skorzystania
ze wsparcia rodziny pochodzenia, a przede wszystkim babci dziecka w wypełnianiu
funkcji opiekuńczej, to rodzina bardzo chętnie z takiej możliwości korzysta. Model ten
zostanie bliżej opisany w rozdziale poświęconym wsparciu oferowanym przez rodziny
pochodzenia.
4) Łączenie wsparcia rodzin pochodzenia w instytucjonalnymi formami opieki
Ten model częściej jest wykorzystywany w przypadku, gdy dziecko jest starsze
i uczęszcza do przedszkola (chociażby ze względu na fakt niskiej dostępności
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do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem do lat 3), jak i do szkoły. Członkowie
rodziny pochodzenia odgrywają tutaj dużą rolę w odprowadzaniu i przyprowadzaniu
dziecka, często też dziecko pozostaje w ich mieszkaniu do momentu powrotu rodziców
z pracy. Model ten jest wykorzystywany głównie przez pracujących rodziców,
co zostało bliżej opisane w rozdziale poświęconym wsparciu oferowanym przez rodziny
pochodzenia.
6.2.1 Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem do lat 3
Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującą ustawą41 możliwe jest pełnienie funkcji
opiekuńczej wobec dzieci do lat 3 w następujących formach:





żłobek,
klub malucha,
dzienny opiekun,
niania.

Bazując na wypowiedziach uczestników badań jakościowych do katalogu form opieki nad
dzieckiem do lat trzech należałoby dopisać instytucję babci, która zostanie opisana w rozdziale
poświęconym wsparciu oferowanym przez rodziny pochodzenia.
Żłobki, Kluby Malucha
W Polsce bardzo mało dzieci do lat 3 jest objętych opieką instytucjonalną w porównaniu
do krajów zachodnich42, jednocześnie województwo wielkopolskie na tle innych województw
wypada jeszcze słabiej. Zgodnie z danymi GUS tylko 13%43 wielkopolskich gmin w roku
posiadało przynajmniej jedną instytucję opieki nad małymi dziećmi na koniec 2012 r.
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2012 województwo
wielkopolskie klasyfikuje się wg wskaźnika uczęszczania dzieci w wieku do 3 lat do żłobka lub
klubu malucha na 1000 dzieci, na 7 miejscu od końca44 (30) i poniżej średniej krajowej (38).
Co ważne, dostęp do instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zróżnicowany
terytorialnie. Rozlokowanie żłobków i klubów malucha na terenie województwa ma charakter
wyspowy (co zostało przedstawione na poniższej mapie). Na terenie województwa pod koniec
2012 r. w aż 13 powiatach nie było dostępne ani jedno miejsce w żłobku czy klubie malucha.
W pozostałych powiatach żłobki i kluby malucha umiejscowione są przede wszystkim

41

Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła
w życie 4 kwietnia 2011 r.
42
Kłos B., Szymańczak J., Instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Polsce, Analizy BAS, nr 8, 2013
43
Źródło: BDL GUS, dane za rok 2012
44
Dane za rok 2012
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w miastach, na obszarach wiejskich są niemal nieobecne (żłobki i kluby malucha funkcjonują
na terenie 5 gmin wiejskich)45.
Mapa 1. Liczba żłobków, oddziałów żłobkowych oraz klubów malucha oraz liczba dostępnych
w nich miejsc
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Analiza danych za lata 1995-2012 pokazuje jednocześnie, że w roku 2012 w województwie
wielkopolskim osiągnięto najwyższą liczbę dostępnych miejsc w przedszkolach i żłobkach.
Należy podkreślić, że w trakcie trwania programu "Maluch" województwo wielkopolskie
osiągnęło również najwyższy przyrost liczb miejsc w tego typu instytucjach, który wyniósł
61,9% (tj. z 2,1 tys. do 3,8 tys.).
Wykres 2. Liczba dostępnych miejsc w wielkopolskich żłobkach (od 2012 - również w klubach
malucha) w poszczególnych latach
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* od 2012 GUS wlicza do tej kategorii również Kluby Malucha
W tym miejscu należy przyjrzeć się działaniom podjętym przez polski rząd na rzecz zwiększenia
dostępności do instytucjonalnej opieki nad dzieckiem do lat trzech. Tzw. ustawa żłobkowa46
zmieniła przede wszystkim formy pełnienia opieki nad dzieckiem do lat trzech (na wskazane
na początku podrozdziału). Dodatkowo, w 2011 roku rząd uruchomił program "Maluch", który
w założeniu wspierał realizację ustawy. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
program47 cieszył się mniejszym powodzeniem niż pierwotnie zakładano, jednakże – jak widać
chociażby na powyższym wykresie – przyczynił się do widocznego wzrostu dostępnych miejsc
dla dzieci do lat 3. Jednakże nie należy uznawać tej wartości za satysfakcjonującą.

46

Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła
w życie 4 kwietnia 2011 r.
47
Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. O opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012
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Badania ilościowe przeprowadzone w ramach niniejszego projektu pokazują, że tylko niewielki
odsetek rodziców zdecydował się na skorzystanie z tych form instytucjonalnej opieki nad
dziećmi do lat 3. Żłobek był wybierany dla niecałych 5% dzieci48 w wieku do 3 lat, a tylko
pojedyncze osoby korzystały z Klubu Malucha. Wyniki nie zaskakują w kontekście wyżej
pokazanych danych na temat dostępności instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem.
Najczęściej dziecko pozostaje w żłobku 6 lub 8 godzin dziennie. Ze względu na małe liczebności
trudno wskazać na statystyczne charakterystyki rodzin korzystających z tego typu rozwiązań.
Z pomocą przychodzi badanie jakościowe wyjaśniające przede wszystkim powody korzystania
z tych form instytucjonalnego wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczej.
Głównym powodem korzystania ze żłobka jest powrót do pracy kobiety po urlopie
macierzyńskim (wtedy do żłobka jest oddawane dziecko półroczne) lub też znalezienie
zatrudnienia w przez kobietę bezrobotną (wtedy dziecko jest już starsze i odchowane, jak
mówią o tym same matki). Zatem to praca zawodowa niejako zmusza do wykorzystania
instytucjonalnej opieki. W trakcie badań jakościowych nie pojawiały się argumenty mówiące
o korzyściach dla dziecka z uczęszczania dziecka do żłobka czy klubu malucha. Mówiono
głównie o możliwości powrotu matki do pracy.
W tym miejscu warto przeanalizować postawy rodziców wobec instytucjonalnych form opieki
nad dziećmi do lat trzech, w szczególności przeanalizować potrzeby i obawy związane
z korzystaniem z tej formy opieki.
Część rodziców – w szczególności matki – obawia się korzystania z instytucjonalnych form
opieki nad najmłodszymi dziećmi. W dyskusjach rodziców używano określenia "oddawanie
dziecka do żłobka", które pojawiało się w negatywnym kontekście. Bazując na wypowiedziach
uczestników wywiadów grupowych (ale również na powszechnych przekonaniach) można
stwierdzić, że obawy te są związane z obawą przed rozluźnieniem więzi miedzy matką
a niemowlęciem. Przekazanie części opieki nad dzieckiem do instytucji wiąże się zatem
z wieloma negatywnymi emocjami – zarówno dziecka, jak i samej matki. Bardzo dobrze oddaje
to wypowiedź jednej z uczestniczek wywiadu grupowego:
Ja oddawałam i jedno i drugie. Bardzo przeżywałam. Z pierwszym, z Natalką, to
pojechałam z mężem, żeby mnie wspierał. Więc razem buczeliśmy w samochodzie,
tego nie zapomnę. Zamiast trzymać mnie za rękę, to on bardziej ryczał niż ja.
Także po prostu, ale z drugim już było lepiej. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6
lat, grupa wiejska)

Powyższy cytat wskazuje również na fakt, że nie tylko dla matek trudnym momentem jest
przekazanie części opieki nad dzieckiem instytucji. Może to być również bolesne dla części
48

ze względu na małą liczebność tej kategorii trudno mówić o charakterystykach rodzin korzystających
z tego typu rozwiązań.
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ojców. Istotne wydaje się również, że skorzystanie ze żłobka jest łatwiejsze w przypadku
kolejnego dziecka, gdy rodzice mają oswojone emocje wiążące się z tym wydarzeniem.
Wiele obaw związanych z przekazaniem opieki nad dzieckiem innej osobie czy też instytucji
wiąże się również z faktem stracenia kontroli nad tym, co dzieje się z dzieckiem. Wskazywały
na to wypowiedzi rodziców typu: "nie wiadomo, co tam się dzieje". Prawdopodobnie na tę
potrzebę odpowiada część żłobków umożliwiając rodzicom podgląd swoich pociech przez
Internet. Z większą aprobatą rozmówców spotyka się sytuacja, gdy opiekę nad dzieckiem pełni
babcia, która – z oczywistych względów – jest obdarzana większym zaufaniem. Jedna
z uczestniczek wywiadów wskazywała również na obawy rodziców związane z częstymi
chorobami dzieci w żłobkach.
Zatem jedną z ważnych barier w korzystaniu z usług żłobków, klubów malucha, jak i zapewne
dziennych opiekunów, jest bariera psychologiczna. W tym miejscu warto zauważyć, że matki,
uczestniczki wywiadów grupowych bardzo pozytywnie odnosiły się do wydłużenia urlopów
macierzyńskich na czas roku. W ich opinii dużo łatwiej jest zdecydować się na korzystanie
ze wsparcia instytucjonalnego w pełnieniu funkcji opiekuńczej, gdy dziecko jest już większe
i bardziej gotowe na rozłąkę. Jako przykład można przytoczyć poniższą wypowiedź:
A jak już jest dziecko roczne, to inaczej to wygląda dla matki, a dla dziecka to już
w ogóle bez porównania. Wiadomo, że człowiek oddaje, że to zawsze przeżywa tak
samo, ale to już jest inny etap. Teraz jest naprawdę bardzo korzystnie dla matek.
Ten rok [urlopu] to jest naprawdę taki czas, że to dziecko jest już odchowane.
(FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa wiejska)
Zatem można sądzić, że wydłużenie urlopów macierzyńskich może mieć wpływ na zwiększenie
zapotrzebowania na instytucjonalne wsparcie w pełnieniu opieki nad dzieckiem do lat 3.
Żłobek nie cieszy się zaufaniem przede wszystkim matek, które nie korzystały z jego usług.
Rodzice, uczestnicy wywiadów grupowych, których dzieci były w żłobku, pozytywnie wyrażali
się o tej instytucji. Pojawiały się niewielkie zastrzeżenia co do niewystarczającej liczby kadry
zajmującej się dziećmi oraz braków w infrastrukturze żłobka (np. brak placu zabaw). Zmiany
w tym zakresie na pewno przyczyniłyby się do budowy pozytywnego wizerunku żłobków.
W badaniu ilościowym przeprowadzonym wśród rodziców dzieci do lat 3 z województwa
wielkopolskiego zapytano, jak można poprawić funkcjonowanie żłobków i klubów malucha.
Przede wszystkim wskazano na zmniejszenie opłat (36%) oraz bliższą lokalizację (28%).
W dalszej kolejności wymieniano dłuższe godziny otwarcia (17%) czy też inne kryteria
przyjmowania dzieci (15%). Należy podkreślić, że pytanie zostało skierowane do wszystkich
rodziców, nawet jeżeli ich dzieci nie uczęszczały do tego typu instytucji. Odpowiedź "bliższa
lokalizacja" była częściej wymieniana przez mieszkańców obszarów wiejskich (36%), natomiast
wysokość opłat była istotniejsza dla mieszkańców miast powyżej 50 000 mieszkańców (52%).
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Pojawiły się również pojedyncze opinie rodziców o tym, że nie ma potrzeby wprowadzania
zmian, ponieważ i tak nie zamierzają skorzystać z tej możliwości.

Dzienny opiekun
Ustawa żłobkowa wprowadziła instytucję dziennego opiekuna. Dzienny opiekun może
zajmować się najwyżej 5 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia, opieka może być pełniona
we własnym mieszkaniu lub w specjalnie przygotowanym lokalu. Ze sprawozdania z realizacji
ustawy żłobkowej za lata 2012-2013 wynika, że do roku 2012 ta nowo wprowadzona forma
opieki nad dzieckiem do lat 3 nie cieszyła się popularnością wśród gmin, które do 2012 r.
wyłącznie mogły zatrudniać dziennych opiekunów.
Nowelizacja ustawy z lipca 2013 r. umożliwiła zatrudnianie dziennych opiekunów nie tylko
przez gminy, ale także przez osoby prawne (np. przedsiębiorstwa) i jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej (np. fundacje), co z pewnością przełożyło się na zwiększenie
zainteresowania tą formą wsparcia rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczej. Potwierdza to
analiza wyników konkursów za rok 2013, która pokazuje wzrost liczby instytucji, które
zdecydowały się na uzyskanie wsparcia tego typu formy opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz
wzrost liczby zatrudnianych dziennych opiekunów. W województwie wielkopolskim w r. 2013
.z programu Maluch zostało lub zostanie sfinansowanych 7 ofert, w ramach których
zatrudnionych zostało lub zostanie ponad 400 dziennych opiekunów49. Jednakże należy
zauważyć, że wciąż są to instytucje działające w większych miastach województwa (Poznań,
Piła, Gniezno). Kluczowy wydaje się fakt, że w drugiej edycji konkursu w roku 2013 dzienni
opiekunowie zostali zatrudnieni wyłącznie przez Fundację Drugi Domek50. Pokazuje to przede
wszystkim na niski poziom wiedzy wśród podmiotów, które potencjalnie mogą z takiej
możliwości skorzystać, a które jednak tego nie robią.
W tym miejscu warto również wskazać, że dzienny opiekun może być sposobem na wsparcie
pracowników przez ich pracodawców w pełnieniu funkcji opiekuńczej lub też szansą pracy dla
rodziców opiekujących się swoim potomstwem. Jednocześnie badania ilościowe i jakościowe
pokazują, że instytucja dziennego opiekuna jest niemal całkowicie nieznana, a przez to
wykorzystywana bardzo rzadko. Zatem należy rozważyć prowadzenie działań informacyjnych
na temat tej oferty wśród podmiotów, które mogą zatrudnić taką osobę, np. wśród gmin
(w szczególności tych, na terenie których niedostępna jest żadna forma opieki
instytucjonalnej), pracodawców czy organizacji pozarządowych działających w obszarze
wspierania rodzin.
49

Rankingi ofert dostępne na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opiekanad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/
50
Należy podkreślić, że niemal wszystkie województwa są w podobnej sytuacji.

strona 70

Niania
Zgodnie z ustawą niania jest formą opieki indywidualnej nad dzieckiem od 20 tygodnia życia
do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3. rok życia (w wyjątkowych
przypadkach 4. r. ż.). Zawarcie z nianią umowy uaktywniającej i spełnienie warunków ustawy
(m. in. praca obojga rodziców) jest podstawą do pokrycia przez państwo składki
na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od kwoty minimalnego
wynagrodzenia. Celem wprowadzonego rozwiązania było przede wszystkich zachęcenie
opiekunek i opiekunów dzieci do wyjścia z szarej strefy, co jak pokazują dane ZUS
niekoniecznie udało się osiągnąć, mimo iż systematycznie rośnie liczba zatrudnionych niań51.
Jak pokazuje przeprowadzone badanie ilościowe, wielkopolscy rodzice dzieci do lat trzech mają
stosunkowo niską wiedzę o nowych możliwościach wprowadzonych ustawą żłobkową. 41,5%
badanych słyszało o takiej możliwości, ale tylko jedna badana osoba wskazała, że korzysta z tej
opcji. Wiedza na ten temat jest większa w mieście niż na wsi oraz w rodzinach, w których
obydwoje partnerów pracuje.
Analiza przeprowadzona przez portal niania.pl52 pokazuje, że w Poznaniu (bo tylko dla tego
miasta prowadzona była analiza) nianie są zatrudniane przez rodziny pochodzące z klasy
średniej o stosunkowo wysokich dochodach. W 70% są to studentki do 25 roku życia, w 15%
kobiety w wieku 26-29 lat, a w pozostałych 15% kobiety powyżej 40 roku życia. Można zatem
sądzić, że dla młodych uczących się kobiet ubezpieczenie zdrowotne i społeczne nie stanowi
znaczącej wartości. Jednakże odpowiednia promocja obowiązujących rozwiązań prawnych
może przyczynić się do zmniejszenia szarej strefy wśród osób, które zawodowo zajmują się
opieką nad dziećmi, w tym do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w wieku 50+, czy też
kobiet o niskich kwalifikacjach.
Przeprowadzone badanie ilościowe pokazuje, że 6% rodziców z Wielkopolski decyduje się
na zatrudnienie niani. Ze względu na niewielką liczebność w tej kategorii, badanie ilościowe nie
pozwoliło wskazać na ich charakterystykę.

6.2.2 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie
Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, a także rozwiązania z których mógł skorzystać ojciec
dziecka (następowały zmiany w tym zakresie w ciągu ostatnich 4 lat – opisane w rozdziale
5.1.7), są jedną z metod wsparcia funkcji opiekuńczej rodziny w trudnym dla niej czasie
pojawienia się nowego członka. Jak pokazuje badanie, nadal jest to głównie wsparcie kobiety
w pełnieniu jej roli opiekuńczej – z urlopów wciąż głównie korzystają właśnie kobiety.
51
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Kłos B., Szymańczak J., Instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Polsce, Analizy BAS, nr 8, 2013
http://www.poznan.pl/mim/edziecko/raport,p,16126,16728,16731.html

strona 71

Badania jakościowe pokazują, że taki stan rzeczy odbija się negatywnie na sytuacji kobiety
na rynku pracy. Kobieta korzystająca z urlopu wychowawczego, w sytuacji gdy rodzi się kolejne
dziecko, dezaktywizuje się zawodowo na dłuższy okres czasu. Jako przykład można przytoczyć
następującą wypowiedź:
Później siedziałam ten okres macierzyństwa w domu właściwe i wychowawczy,
trochę, bo do półtora roku. Później miałam taki okres poszukiwania pracy.
Chciałam zmienić, ale niestety bez skutków, bez żadnych powodzeń. Później było
zajście w drugą ciążę, no i dalej, dalej ciągnę ten pobyt domowy do dnia
dzisiejszego. Teraz obecnie na wychowawczym… (FGI z opiekunami dzieci w wieku
0-6 lat, grupa wiejska)
W sytuacji, gdy kobieta przebywa poza rynkiem pracy przez dłuższy okres czasu, trudniej jest
jej wrócić do poprzedniego miejsca pracy, czy też znaleźć nowe zatrudnienie. Dlatego też warto
wprowadzać i promować rozwiązania, które z jednej strony umożliwią godzenie życia
zawodowego z rodzinnym, z drugiej zaś nie pozbawią kobiet będących na urlopach
macierzyńskich i wychowawczych kontaktu z wykonywanym zawodem, bądź też umożliwią jej
podnoszenie kwalifikacji, by po powrocie z urlopu zwiększyć jej szanse na lokalnym rynku
pracy.

Matka dziecka

Ojciec dziecka

Wykres 3. Korzystanie z urlopów przeznaczonych dla rodziców
Żaden z powyższych
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Ojcowski*
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*Dane tylko dla ojców dzieci do lat 3, ponieważ tylko oni mieli możliwość skorzystania z urlopu
ojcowskiego wprowadzonego w roku 2010.
Źródło: Badanie CATI, n=614.
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Z żadnego typu urlopu nie skorzystało aż 90% mężczyzn. Wśród ojców z dziećmi w wieku
do lat 3 35% skorzystało z urlopu. Z jednej strony takie rozkłady ściśle wiążą się
z obowiązującym w danym czasie prawem w zakresie udzielania urlopów ojcowskich. Z drugiej
zaś wyraźnie widać pozytywne zmiany w postawach ojców wobec korzystania z urlopów
ojcowskich. Trudno ocenić postawy wobec urlopów rodzicielskich, gdyż stanowią one novum
i wiedza o nich nie jest jeszcze rozpowszechniona. Chętniej z urlopów ojcowskich skorzystali
ojcowie, których żony/partnerki nie pracowały (13%) niż ojcowie w rodzinach, gdzie pracuje
obydwoje rodziców (7,7%).
Jednakże – jak można m.in. sądzić po wypowiedzi ojca będącego uczestnikiem wywiadu
grupowego – postawy pracodawców i współpracowników wobec korzystania przez ojców
z przysługujących im praw są wciąż nieprzychylne.
Ja w pracy wykorzystuję dwutygodniowy urlop opieki na dziecko. Mam trudności
z wybraniem w ogóle urlopu w okresie sezonowym, tak? I po prostu ja
wykorzystuję [urlop], to też mam jakieś takie głupie powiedzmy docinki: "jak to?
będę karmił?".(FGI, z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa wiejska)
Mężczyzna ten spotkał się z trudnością w zaplanowaniu urlopu, a dodatkowo współpracownicy
żartowali z faktu, że chce poświęcić czas pracy na czas spędzony z powiększoną rodziną. Jego
wypowiedź wskazuje, że korzystanie z urlopu ojcowskiego (a zapewne tym bardziej
z rodzicielskiego) w społecznej ocenie jest niezgodne z kulturowym przypisywaniem opieki nad
dziećmi do sfery kobiecej. Jak wynika z badania stereotypowo to mężczyźni są postrzegani jako
tzw. żywiciele rodziny, których główną aktywnością jest praca53. Można zatem sądzić, że
mężczyźni, którzy będą chcieli wykorzystać swoje prawa, będą wciąż spotykać się
z nieprzychylnymi ocenami w miejscu pracy, co też może zniechęcać do brania należnych im
urlopów. Jest to prawdopodobnie silnie związane z wykształceniem, czy typem wykonywanej
pracy. Można sądzić, że stosunkowo najchętniej urlopy ojcowskie będą wykorzystywane przez
rodziny klasy średniej z dużych miast.
Zatem, tym co wydaje się istotne na tym etapie, jest informowanie i promowanie wśród
pracodawców i rodziców, a w szczególności wśród ojców, nowych rozwiązań dotyczących
sprawowania opieki nad małymi dziećmi.

6.2.3 Podsumowanie
Analiza danych zastanych wskazuje przede wszystkim na niską dostępność instytucjonalnych
form pełnienia opieki nad dzieckiem do lat trzech. Instytucje takie, jak żłobki i kluby malucha
w województwie wielkopolskim są rozlokowane wyspowo, w części powiatów nie istnieje
53

Co jest między innymi powodem preferowania przez pracodawców zatrudniania mężczyzn.
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żadna placówka świadcząca tego typu usługi. Dostęp do instytucjonalnych form opieki jest
zdecydowanie łatwiejszy w największych miastach województwa oraz w powiecie poznańskim.
Badania terenowe wskazały również na istnienie barier psychologicznych w korzystaniu z tego
typu wsparcia. Bardzo ważny wydaje się być wiek dziecka, pozostającego pod opieką instytucji.
Większe obawy wyrażają rodzice niemowląt niż rodzice dzieci w wieku poniemowlęcym.
Dlatego też wydłużenie urlopu macierzyńskiego do roku czasu może zachęcać rodziny
do korzystania z instytucjonalnego wsparcia po jego zakończeniu, a tym samym zwiększać
gotowość kobiet do powrotu na rynek pracy. Zatem, w województwie wielkopolskim może
zwiększyć się zapotrzebowanie na instytucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat 3.
Ważnym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych analiz jest niski poziom wiedzy wśród
rodziców na temat możliwych form opieki nad dzieckiem do lat 3. Przede wszystkim instytucja
dziennego opiekuna jest niemal nieznana. Istotne zatem wydaje się prowadzenie działań
informacyjnych zachęcających do wykorzystywania tej formy wspierania funkcji opiekuńczej
przez administrację publiczną, organizacje pozarządowe, jak również przez pracodawców.
Ważną informacją jest również fakt, że dotychczas dzienni opiekunowie zostali zatrudnieni
przez jedną działającą na terenie całego kraju i wyspecjalizowaną w tym działaniu organizację
pozarządową.
Niesatysfakcjonujący odsetek rodziców małych dzieci wie o możliwości zawarcia z nianią
umowy uaktywniającej, na podstawie której państwo pokrywa koszty składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne. Odsetek ten jest niższy na terenach wiejskich. Zwiększenie wiedzy
w tym zakresie może pozwolić wyjść z szarej strefy przede wszystkim kobietom, które
zawodowo zajmują się opieką nad dziećmi. Sądząc po danych portalu niania.pl, korzystanie
z tej formy pełnienia funkcji opiekuńczej dotyczy głównie grupy rodzin z klasy średniej.

6.3 Rodziny z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat
Analiza sposobów pełnienia funkcji opiekuńczej względem dzieci w wieku 4-6 lat wyraźnie
wskazuje, że część zadań związanych z funkcją opiekuńczą rodziny została przemieszczona
do wyspecjalizowanych instytucji, jakimi są przedszkola. Jednocześnie bardzo ważne jest wciąż
wsparcie rodzin pochodzenia – o czym wspomniane jest w niniejszym rozdziale, a co zostało
szczegółowo opisane w rozdziale poświęconym wsparciu przez rodziny pochodzenia.
W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, że raport powstaje w okresie, gdy dzieci 6-letnie
mogą rozpoczynać naukę w klasie 1 szkoły podstawowej, a od 2014 r. zostaną już objęte
obowiązkiem szkolnym. Dzieci 5-letnie są natomiast objęte rocznym obowiązkowym
przygotowaniem przedszkolnym (potocznie nazywanym "zerówką").
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O ile w przypadku młodszych dzieci wielu rodziców (matek) miało obawy przed
pozostawianiem dzieci w żłobkach, to w przypadku dzieci przedszkolnych ten problem nie jest
widoczny. Badania jakościowe wskazują, że korzystanie z przedszkola jest postrzegane jako
ważny element rozwoju dziecka. Rodzice jednogłośnie stwierdzają, że dzieci uczęszczające do
przedszkola mają bardziej rozwinięte umiejętności społeczne czy większy zasób słów. Jako
przykład wypowiedzi można podać:
- [Gdy dziecko nie chodzi do przedszkola] nie ma takiego rozwoju, bo jak dziecko
idzie takie małe do rówieśników, czy do przedszkola, to jednak takie dziecko…
- Jest bardziej otwarte, więcej umie. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat,
grupa wiejska)
Rodzice w trakcie wywiadów przytaczali również przykłady dzieci, które do przedszkola nie
uczęszczają, co – w opinii respondentów – źle wpływa na ich rozwój. Wypowiedzi badanych
mogą zatem sugerować, że w społeczeństwie coraz bardziej rozpowszechniony jest pozytywny
wizerunek przedszkola, które dobrze wypełnia stawianą przed nim funkcję edukacyjną
i wychowawczą.

6.3.1 Dostępność do przedszkoli na terenie województwa wielkopolskiego

Od 2008 roku wychowanie przedszkolne może być realizowane w trzech formach: przedszkola,
punktu przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy różnią się
przede wszystkim zasadami organizacyjnymi (np. zespoły wychowania przedszkolnego mogą
być czynne kilka dni w tygodniu, punkty przedszkolne mogą być tworzone dla mniejszej liczby
dzieci), jednak realizują tę samą podstawę programową.
Należy zaznaczyć, ze celem wprowadzenia nowych rozwiązań miało być zwiększenie
dostępności wychowania przedszkolnego, szczególnie na terenach wiejskich. Temu samemu
celowi służyło wdrożenie rozwiązań w ramach regionalnego komponentu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
na obszarach wiejskich. W ramach podziałania zrealizowanych zostało 76 projektów (część
projektów w trakcie). Zakładały one nie tylko otworzenie nowych ośrodków wychowania
przedszkolnego, ale również wzbogacenie oferty tych dotychczas istniejących.
Na potrzeby niniejszego opracowania pojęcie przedszkola będzie odnosiło się do wszystkich
form wychowania przedszkolnego.
Województwo wielkopolskie plasuje się na 4 miejscu w kraju pod względem odsetka dzieci
w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (dane za rok 2012). W Wielkopolsce
nieco ponad 3/4 dzieci w tym wieku jest objęte opieką przedszkolną, podczas gdy wartość dla
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Polski wynosi 71%. Wartość wskaźnika dla dzieci w wieku 3 lat jest znacząco niższa i wynosi
55%, przy czym wzrasta wraz z wiekiem dzieci. Najwyższą wartość osiąga w przypadku dzieci
5 letnich (94%), natomiast dla samych 6-latków wynosi 81%54. Tutaj jednak należy pamiętać, że
18% dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Przeciętnie
o 20 punktów procentowych niższe wskaźniki w poszczególnych rocznikach osiągają obszary
wiejskie.
Tabela 4. Liczba i odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wg roczników
urodzenia.
Wiek dziecka (rok urodzenia)
2
(2010)
Ogółem

Liczba dzieci wg roczników
urodzenia
Odsetek dzieci objętych
wychowaniem
przedszkolnym
Liczba dzieci objętych
wychowaniem
przedszkolnym
Obszary Liczba dzieci wg roczników
wiejskie urodzenia
Odsetek dzieci objętych
wychowaniem
przedszkolnym
Liczba dzieci objętych
wychowaniem
przedszkolnym
Źródło: BDL GUS za rok 2012

3
(2009)

4
(2008)

5
(2007)

6
(2006)

41072

42009

42156

39283

37022

7 i więcej
(2005
i wcześniej)
35722

6%

55%

73%

94%

81%

2%

2 516

23 099

30 810

37 031

30 068

657

19804

20229

20589

19211

18362

17784

3%

35%

53%

74%

65%

2%

669

7 070

10 919

14 269

11 905

299

Jak widać na poniższej mapie województwo wielkopolskie jest bardzo zróżnicowanie
terytorialnie pod względem odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Podobnie
jak w całym kraju, wciąż mniejszy odsetek dzieci z terenów wiejskich uczęszcza do przedszkoli
lub innych instytucji wychowania przedszkolnego (93% w miastach i 56% na wsi).
Przedstawione dane pokazują, że na terenach miejskich odsetek dzieci korzystających
z przedszkoli przekracza 100% (dotyczy to aż 14 powiatów). Wynika to z faktu, że dzieci
z terenów wiejskich uczęszczają do przedszkoli w miastach.
54

Źródło: BDL GUS za rok szkolny 2011-12
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Mapa 2. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
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Źródło: BDL GUS za rok 2012

Podkreślić należy, że w ciągu ostatnich 10 lat widać wyraźny wzrost odsetka dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym (o 18 punktów procentowych, nieco niższy na wsi (16) niż
w mieście (20)).
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Wykres 4. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkola w województwie
wielkopolskim
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Źródło: BDL GUS za lata 2003-2012

Porównanie danych z lat 2008-2013 może wskazywać, że interwencja publiczna wdrażana
w ramach działania 9.1.1 PO KL mogła przyczynić się większego przyrostu odsetka dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym na terenach wiejskich. Jednakże, na tle kraju liczba
powstałych dzięki wsparciu EFS miejsc jest przeciętna. Należy oczywiście podkreślić, że
województwa z największym przyrostem miejsc przed uzyskaniem wsparcia, plasowały się
w dolnych częściach klasyfikacji wg odsetka dzieci objętych opieką przedszkolną.
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Mapa 3. Liczba dzieci objętych wsparciem PO KL w ramach poddziałania 9.1.1 (2008-2011)

Źródło: Ośrodek Ewaluacji, Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub
wspartych ze środków finansowych EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL. Raport końcowy.
Grudzień 2012.

W przeprowadzonym badaniu ilościowym wskaźnik objęcia opieką przedszkolną dzieci w wieku
3-6 lat wyniósłby 86%, co może pokazywać, że w badaniu chętniej brali udział rodzice, których
dzieci uczęszczały do przedszkola niż ci, którzy swoich pociech do przedszkola nie posyłali.
W zdecydowanej większości (82%) dzieci uczęszczają do publicznych placówek. Wyraźnie widać
– co też wydaje się oczywiste – że odsetek dzieci uczęszczających do przedszkola wzrasta wraz
z wiekiem dziecka (od 71% dla 4-latków, 89% dla 5-latków, 98% 6-latków, z czego 18% dzieci
w tym wieku uczęszczało do 1 klasy szkoły podstawowej55).
Badanie ilościowe pokazuje, że uczęszczanie do przedszkola nie zależy od typu rodziny, a od
faktu wykonywania pracy zarobkowej (poza rolnictwem) przez matkę dziecka. Dzieci z rodzin,
w których pracuje wyłącznie ojciec, zdecydowanie rzadziej uczęszczają do przedszkola.

55

Na podstawie danych SIO za rok szkolny 2011 - 2012.
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Wykres 5. Uczęszczanie dziecka w wieku 4-6 lat do przedszkola a praca zawodowa rodziców
Ogółem
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Źródło: Badanie CATI, n=143

Taki rozkład odpowiedzi jest przynajmniej po części pochodną kryteriów przyjmowania dzieci
do przedszkoli, które zazwyczaj przyznają dodatkowe punkty za pracę obojga rodziców
(kryteria przyjmowania dzieci są każdorazowo wyznaczane przez gminę). Niższą wartość
wskaźnika odsetka dzieci uczęszczających do przedszkola na terenach wiejskich można również
powiązać z tymi kryteriami, ponieważ na terenach wiejskich (w szczególności w rodzinach
rolniczych) matki częściej pozostają w domu niż podejmują pracę zarobkową poza
gospodarstwem. W tym kontekście warto zauważyć, że nieprzyjęcie dziecka niepracującej
matki do przedszkola, uniemożliwia jej powrót na rynek pracy. Zatem kryteria przyjmowania
do przedszkola – mimo, iż wydają się być jak najbardziej uzasadnione – mogą wpływać
na sytuację zawodową młodych matek.

6.3.2 Czas spędzany w przedszkolu
Badanie jakościowe wyraźnie pokazało, że dla pracujących rodziców godziny otwarcia
przedszkola oraz wiążący się z tym czas, jaki może tam spędzić ich dziecko, są postrzegane jako
ważny miernik skuteczności wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczej.
Czas spędzany przez dzieci w przedszkolu waha się przeciętnie od 5 do 8 godzin dziennie, tylko
niewielki odsetek dzieci przebywa tam dłużej. Przeciętnie krócej w przedszkolu przebywają
dzieci z rodzin wielodzietnych (średnio 30 godzin), co pośrednio jest związane z faktem, że
kobiety w tego typu rodzinach rzadziej pracują. Średnio o godzinę krócej w przedszkolu
przebywają dzieci z rodzin, które systematycznie korzystają ze wsparcia kobiet z rodzin
pochodzenia.56

56

Przeprowadzono test t studenta, p<0,05
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Wykres 6. Liczba godzin przebywania dzieci w przedszkolu w tygodniu drugiego półrocza
2011/2012
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Źródło: Badania CATI, n=667 dzieci
Godziny otwarcia przedszkoli są szczególnie istotne dla pracujących rodziców, którzy nie mają
wsparcia ze strony swoich rodziców. Godziny otwarcia przedszkoli bywają różne, ale sądząc
po wypowiedziach uczestników wywiadów jakościowych pewnym standardem są godziny 8-16
z godzinnymi odchyleniami. Jednakże są przedszkola, które oferują znacznie dłuższą opiekę
(np. od 6.30 do 16.30), ale również przedszkola działające wyłącznie 5 godzin (okres, w którym
dziecko przebywa w przedszkolu bezpłatnie)57. Działanie przedszkola przez taki krótki czas
spotkało się z negatywnymi opiniami rodziców, gdyż – ich zdaniem – niemal nie wspiera
rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji opiekuńczej. Przede wszystkim nie ułatwia łączenia ról
zawodowych i rodzinnych kobietom z dziećmi. W sytuacji, gdy rodzina nie ma wsparcia
ze strony rodziny pochodzenia, zorganizowanie odbioru dziecka z przedszkola staje się dużym
wyzwaniem. Tak mówi o tym jedna z uczestniczek wywiadów grupowych:
Ja na przykład, jest to darmowe przedszkole, ale niestety nie mogę z tego
przedszkola skorzystać, bo kto mi dziecko odbierze o godzinie 13? A dać
na przykład sąsiadce i dać, też bym musiała jakoś jej odpowiednio zapłacić.
(FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa wiejska)
Cytowana respondentka z tego powodu wybrała przedszkole w innej miejscowości,
w sąsiedniej gminie. Z drugiej strony, wywiady pokazują, że rodzice dbają o to, by dziecko nie
spędzało w placówce więcej czasu niż jest to konieczne, o czym świadczą poniższe wypowiedzi:
57

Ustawa o systemie oświaty umożliwia działanie zespołom wychowania przedszkolnego kilka dni
w tygodniu, w wymiarze nie mniejszym niż 12 godzin w tygodniu
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Także, jak najszybciej po dzieci, żeby nie siedziało. Żeby broń Boże, jakby miało
zostać ostatnie w grupie to jakoś tak…
Dziwnie się wchodzi po dziecko, jak zostało 3, czy 4 z dużej grupy.
(FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa wiejska)
Wypowiedzi badanych wskazują, że z jednej strony część rodziców oczekuje, że przedszkole
będzie dłużej otwarte. Natomiast pewna część rodziców – w tym również pracujący – będzie
dbała, by dziecko w przedszkolu nie spędzało więcej czasu niż inne dzieci. Badanie jakościowe
pokazało, że w tej grupie rodziców znajdują się osoby, które mogą liczyć na wsparcie rodzin
pochodzenia – babć czy dziadków dziecka. Dla rodziców, którzy takiego wsparcia nie mają,
dłuższe godziny otwarcia są bardzo ważnym kryterium wyboru przedszkola.
O ile zajęcia dodatkowe nie wiążą się stricte z pełnieniem funkcji opiekuńczej, jednak wydają
się ważne w kontekście zachęcania rodziców do korzystania z usług przedszkola. Wydają się
być również ważne w kontekście głośno dyskutowanych zmian w finansowaniu zajęć
dodatkowych w trakcie obowiązkowych zajęć przedszkolnych. Należy zwrócić uwagę, że z tego
typu zajęć korzysta 46% dzieci. Zdecydowana większość tych zajęć była dodatkowo płatna.
Co ważne, korzystanie z zajęć dodatkowych nie ma związku ani z subiektywną oceną rodziny
swojej sytuacji materialnej ani z faktycznym dochodem rodziny. Można wskazać na dwie
przyczyny takiej sytuacji. Inwestowanie w rozwój i edukację dzieci stało się normą w wielu
środowiskach. Zgodnie z tym podejściem dziecko powinno być stymulowane do rozwoju
od najmłodszych lat, a zajęcia dodatkowe odpowiadają na taką potrzebę. Z drugiej strony
korzystanie z zajęć dodatkowych dla części rodzin może wiązać się z niechęcią do wyróżniania
się dziecka na tle innych. Tak więc rodzice postępują w myśl zasady, że „jeśli większość dzieci
chodzi na zajęcia dodatkowe, to i moje dziecko również”.
Rodzice wymieniają następujące typy zajęć dodatkowych: zajęcia sportowe (52%), nauka
języków obcych (50%), zajęcia muzyczne (41%). Odpowiedzi rodziców wskazują również, że
dzieci często korzystają z więcej niż jednych dodatkowych zajęć.

6.3.3 Potrzeby rodziców
Badanie jakościowe pozwoliło określić, jakie są kluczowe potrzeby zmian czy też ulepszeń
w funkcjonowaniu przedszkoli, by wspierały wypełnianie funkcji opiekuńczej względem dzieci.
Badanie ilościowe pozwoliło natomiast wskazać skalę tych potrzeb.
Badanie ilościowe pokazuje, że respondenci oczekują przede wszystkim niższych opłat
za uczęszczanie ich dzieci do przedszkola oraz dłuższych godzin otwarcia placówek.
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Niższe opłaty są istotne dla wszystkich rodziców – niezależnie od składu rodziny, czy też
sytuacji rodziców na rynku pracy lub miejsca zamieszkania. Dyskusje rodziców w trakcie badań
jakościowych pokazują, że w przedszkolach publicznych odpłatność za dodatkowe godziny
dotychczas była bardzo różna. Jest to pochodną faktu, że gminy (którym podlegają przedszkola
i punkty przedszkolne) dotychczas miały swobodę w ustalaniu wysokości opłat. Koszty
w przedszkolach prywatnych postrzegane były jako wysokie, co powodowało korzystanie
z oferty dalej położonych przedszkoli publicznych. Wprowadzona 13 czerwca 2013 roku
nowelizacja ustawy oświatowej58 ujednolica opłatę za każdą godzinę przebywania dziecka
w przedszkolu publicznym powyżej bezpłatnych 5 godzin do wysokości 1 zł. Zatem postulat
obniżenia opłat w przedszkolach publicznych zostanie zrealizowany. Jednocześnie wywiady
grupowe pokazały, jak niska jest wiedza o tym fakcie wśród rodziców, których dzieci będą
uczęszczać do przedszkola. Wywiady grupowe były prowadzone niemal dwa miesiące
po nowelizacji, a rodzice ani nie byli pewni, czy na pewno takie rozwiązanie weszło w życie, ani
też jak będzie ono wyglądało w praktyce w ich placówce. Nie mieli również wiedzy o tym, że
z oferty przedszkoli znikną płatne zajęcia dodatkowe dla ich dzieci. Ważnym wnioskiem
płynącym z dyskusji była kontestacja braku polityki informacyjnej – zarówno na poziomie
krajowym, jak i – na poziomie lokalnym.
Wykres 7. Potrzeby zmian w funkcjonowaniu przedszkoli w opinii rodziców
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Źródło: Badanie CATI, n=667

Dłuższe godziny otwarcia mają znaczenie w szczególności dla rodzin, w których obydwoje
rodziców pracuje. W badaniu jakościowym zwracali oni uwagę, że godziny otwarcia

58

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2013 poz. 827)
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przedszkola muszą być na tyle elastyczne, by mogli przyprowadzić dziecko wcześniej lub
odebrać nieco później. Tak o tym mówi jedna z respondentek:
Jeżeli ktoś na przykład pracuje zawodowo tak, jak u mnie nieraz się tak zdarza, że
muszę zostać dłużej to też wybierałam przedszkole, żeby było 9 godzin, żeby było
9-godzinne, żeby w razie czego dziecko po prostu zostało dłużej, żeby miało opiekę.
Nie zawsze temu dziadkowi, czy tej babci pasuje, żeby ewentualnie odebrać
z przedszkola, czy tam ze żłobka. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa
wiejska)
Przede wszystkim pracujący rodzice rzadko mają możliwość decydowania o swoich godzinach
pracy. Zatem placówka musi być dostosowana do godzin pracy rodziców, a te jak wiadomo
mogą być bardzo różne. Przedszkola oferujące takie rozwiązania są wysoko oceniane przez
uczestników badań jakościowych.
Odpowiedzi badanych wskazują natomiast, że problematyczne może być przyprowadzanie
i odprowadzanie dzieci do przedszkola w sytuacji, gdy oboje rodziców pracuje, w tym samym
kontekście ważna jest bliska lokalizacja przedszkola. Pomocne jest tutaj wsparcie rodzin
pochodzenia, jak i dalszych członków rodziny, o czym będzie mowa w dalszej części raportu.
Badania jakościowe pokazały, że na terenach wiejskich funkcjonują rozwiązania, które mogą
pomóc rodzicom zniwelować niedogodności w transporcie dzieci do przedszkola znajdującego
się w innej miejscowości:
Na początku, bo był problem z zaaklimatyzowaniem się, to go woziłam
i odbierałam do godziny 13. Wtedy musiałam do tej 13 się odebrać go, a teraz po
prostu jedzie busik, że rano go ta zabiera z przystanku i też go przywozi. Więc
raczej też jest do określonej godziny. Nie jest, można było wykupić pakiet tam,
żeby był dłużej, ale ze względów logistycznych jest do tej bezpłatnej tam zawsze
godziny. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa wiejska)
Takie rozwiązania, jak zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu, mają zachęcić rodziców
z obszarów wiejskich do skorzystania z oferty przedszkola, dlatego też warto je promować
wśród przedstawicieli wielkopolskich gmin.
Na potrzebę zmiany kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli wskazało 10% rodziców
biorących udział w badaniu ilościowym, częściej byli to rodzice mieszkający na terenach
wiejskich (14%)59. W badaniu jakościowym kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola zostały
ocenione jako wykluczające dla rodzin, w których matka pozostaje w domu. W opinii
respondentów dzieci z takich domów mają mniejsze szanse prawidłowego rozwoju:
Jak mama nie pracuje to jest się na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o przyjmowanie
do przedszkola. To, że mama nie pracuje nie znaczy, że to dziecko nie ma iść

59

Test Chi kwadrat, p<0,05
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do przedszkola, do swoich rówieśników. Znacznie lepiej się rozwija w przedszkolu
z rówieśnikami. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa wiejska)
Z drugiej strony rodzice zauważali, że matka dziecka traci w ten sposób możliwość powrotu
na rynek pracy. Powstaje błędne koło: matka dziecka nie może podjąć zatrudnienia, ponieważ
nie ma zapewnionej opieki nad dzieckiem, a dziecko nie może chodzić do przedszkola,
ponieważ matka nie pracuje. Zatem zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach pozytywnie
wpłynie na powrót matek na rynek pracy

6.3.4 Podsumowanie
Wsparcie funkcji opiekuńczej wobec dzieci w wieku 4-6 lat jest głównie realizowane poprzez
objęcie dzieci wychowaniem przedszkolnym. Dostęp do przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego w województwie wielkopolskim jest stosunkowo wysoki, jednak
analiza sytuacji na poziomie powiatów pokazuje, że wciąż występują obszary wymagające
większego wsparcia – w szczególności powiaty: kościański, wągrowiecki i kaliski. Wciąż
niewystarczający wydaje się odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenach
wiejskich, mimo widocznych efektów interwencji w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL.
Rodzice deklarują, że przedszkola powinny cechować się większą elastycznością w zakresie
godzin funkcjonowania. W przypadku, gdy obydwoje z rodziców pracuje, przebywanie dziecka
w przedszkolu w ich godzinach pracy ułatwia godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Nie
wszystkie placówki umożliwiają skorzystanie z dłuższych godzin działania. Jak pokazuje raport
"Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub wspartych ze środków
finansowych EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL" często wiąże się to z oszczędnościami
na działaniach placówek i innymi priorytetami rozwojowymi gmin. Zatem wciąż uzasadnione
wydaje się kierowanie wsparcia publicznego (np. ze środków EFS w nowej perspektywie
finansowej) na tworzenie i doskonalenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego. Gminy
wiejskie powinny również zwiększyć dostępność darmowego transportu dzieci uczęszczających
do przedszkoli.
Ważnym wnioskiem płynącym z badania jest fakt, że rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym
mają niewielką wiedzę o pojawiających się zmianach w systemie oświaty.
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6.4 Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym

W Polsce dzieci do 18 roku życia są objęte obowiązkiem szkolnym. Do ukończenia 13 roku życia
dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej, następnie do gimnazjum (do 16 roku życia) i szkoły
ponadgimnazjalnej. Dla roczników 2007 obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku 7 lat, ale
podczas okresu przejściowego rodzice mogli posłać swoje dzieci do szkoły w wieku 6 lat.
W celu przystosowania szkół do potrzeb młodszych dzieci realizowany był program "Radosna
szkoła", zakładający między innymi dostosowanie świetlic do potrzeb najmłodszych dzieci.
Przeprowadzone badanie jakościowe pokazuje, że można wyróżnić kilka modeli pełnienia
funkcji opiekuńczej dla dzieci w wieku szkolnym:
1) W pierwszym z nich dziecko uczęszcza wyłącznie na zajęcia szkolne. Nie korzysta ani
ze stołówki ani ze świetlicy. Jest to dość powszechny model wśród uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych, ale również wśród młodszych dzieci w przypadku, gdy
któreś z rodziców nie pracuje.
2)

W drugim modelu dziecko korzysta ze wsparcia szkoły – czy to przebywa na świetlicy,
czy też zjada posiłek na stołówce. Takie przypadki częściej mają miejsce w sytuacji, gdy
pracuje obydwoje rodziców.

3) W trzecim modelu rodzina otrzymuje wsparcie od rodzin pochodzenia – babcia
opiekuje się dzieckiem podczas nieobecności rodziców, często również przygotowuje
posiłki. Model ten został szczegółowo opisany w rozdziale poświęconym wsparciu
udzielanemu przez rodziny pochodzenia.
Przeprowadzone badanie jakościowe pokazuje zatem, że potrzeby rodziców związane
ze wsparciem funkcji opiekuńczej wobec dzieci w wieku szkolnym wiążą się przede wszystkim
z dwoma kwestiami: zapewnieniem dziecku opieki przed lub po szkole oraz zapewnieniem
dziecku ciepłego posiłku w ciągu dnia. Wsparcie szkoły odpowiadające na te potrzeby polega
przede wszystkim na udostępnieniu świetlic, gdzie dzieci mogą przebywać przed lub po szkole
oraz stołówek, gdzie dzieci mogą zjeść obiad. Z powodu tego, że przedstawione formy są
wspólne dla wszystkich typów szkół, analiza będzie prowadzona łącznie, każdorazowo
uwzględniając etap edukacji dziecka.
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6.4.1 Czas spędzany przez ucznia w szkole

Badanie ilościowe pokazuje, że wielkopolski uczeń szkoły podstawowej przeciętnie przebywa
w szkole przez 31 godzin w tygodniu. W ten czas wliczane są wszelkie zajęcia dodatkowe oraz
pobyt w świetlicy. Zaobserwowano istotne zróżnicowanie czasu przebywania w szkole
pomiędzy różnymi typami rodzin. Dzieci wychowujące się w rodzinach wielopokoleniowych
przebywają w szkole przeciętnie krócej niż dzieci z rodzin nuklearnych czy monoparentalnych.
Może to być związane z faktem, że w rodzinach wielopokoleniowych – niezależnie od tego, czy
rodzice pracują czy też nie, w domu najczęściej przebywa starszy członek rodziny: dziadek,
babcia czy też dalszy krewny, który może pełnić opiekę nad dzieckiem podczas nieobecności
rodziców.
Dłużej w szkole przebywają uczniowie gimnazjów – przeciętnie 35 godzin tygodniowo.
Jednakże, w przypadku tej kategorii młodzieży nie jest widoczne zróżnicowanie ze względu
na typ rodziny, czy też podejmowanie pracy przez obydwoje rodziców. Wynika to z faktu, że
uczniowie gimnazjum są młodymi ludźmi, którzy w dużej mierze są już samodzielni i nie
potrzebują opieki w takim wymiarze jak młodsze dzieci. Badanie jakościowe pokazuje, że takim
momentem, kiedy dziecko zaczyna być postrzegane jako bardziej samodzielne, mogące samo
pozostać w domu, czy samodzielnie odgrzać posiłek jest wiek 10-11 lat, a więc tuż
po zakończeniu edukacji wczesnoszkolnej. Jednakże przeprowadzone analizy statystyczne nie
pokazują, by w tym wieku następowała zmiana z korzystania z oferty świetlicy czy stołówki.
Młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimanzjalnych przebywa w szkole w zbliżonym
wymiarze czasu, jak uczniowie z gimnazjum. Tutaj również nie jest widoczne zróżnicowanie
ze względu na typ rodziny, czy fakt wykonywania pracy przez rodziców.
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Wykres 8. Przeciętny tygodniowy czas przebywania w szkole przez uczniów szkół
podstawowych w zależności od typu rodziny
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Źródło: Badanie CATI, n=277
Sprawdzono również, na ile status małżonków na rynku pracy wpływa na okres przekazania
funkcji opiekuńczej szkole podstawowej. Z analiz zostały wykluczone osoby samotnie
wychowujące dzieci ze względu na małą liczebność tej kategorii. Wyraźnie widoczny jest fakt,
że dzieci z gospodarstw domowych, gdzie pracuje obydwoje rodziców, przebywają w szkole
dłużej niż w gospodarstwach, gdzie matka dziecka nie podjęła zatrudnienia (niezależnie
od typu gospodarstwa domowego). Co ciekawe, w gospodarstwach, w których ojciec dziecka
nie pracuje, czas przebywania dziecka w szkole jest wyraźnie dłuższy. Należy jednak ostrożnie
dokonywać uogólnień ze względu małe liczebności ankietowanych. W badanych przypadkach
mężczyźni należeli do rożnych kategorii: bezrobotnych, przebywających na rencie oraz
emeryturze.
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Tabela 5. Typ gospodarstwa domowego i status rodziców na rynku pracy a czas przebywania
dziecka w szkole
Typ
gospodarstwa Sytuacja pary na rynku pracy
domowego
małżeństwo/para
obydwoje małżonków/partnerów pracuje
z dziećmi
pracuje tylko maż/partner
pracuje tylko żona/partnerka
obydwoje małżonków nie pracuje
Ogółem
rodzina wielopokoleniowa obydwoje małżonków/partnerów pracuje
pracuje tylko maż/partner
pracuje tylko żona/partnerka
obydwoje małżonków nie pracuje
Ogółem
Ogółem
obydwoje małżonków/partnerów pracuje
pracuje tylko maż/partner
pracuje tylko żona/partnerka
obydwoje małżonków nie pracuje
Ogółem
Źródło: Badanie CATI, n=277

Średnia

N

31,75
31,05
32,33
30,55
31,49
29,94
28,52
33
31,67
30,08
31,24
30,13
32,71
30,97
31,03

121
40
6
20
187
47
23
8
12
90
168
63
14
32
277

6.4.2 Dostęp do świetlic i stołówek
Dane z Systemu Informacji Oświatowej pokazują, że świetlice nie są dostępne we wszystkich
szkołach podstawowych. Aż w 8 powiatach świetlicy nie ma w ponad połowie szkół. Sytuacja ta
wygląda zdecydowanie lepiej w miastach na prawach powiatu, gdzie świetlice działają
we wszystkich szkołach podstawowych.
Dużo gorzej jest w przypadku szkolnych stołówek. W całym województwie wielkopolskim
stołówki znajdują się w 47% szkół podstawowych. Sytuacja ponownie znacząco lepiej wygląda
w miastach na prawach powiatu. Jak pokazują dane, świetlice i stołówki są zdecydowanie
mniej dostępne na terenach wiejskich.
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Mapa 4. Odsetek szkół, w których brakuje szkolnej stołówki i świetlicy.
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Źródło: Dane SIO za rok 2012

strona 90

W roku szkolnym 2012/2013 ze świetlicy szkolnej przynajmniej raz skorzystało niemal 60%
uczniów wielkopolskich szkół podstawowych. Testy statystyczne nie pokazują związku między
wiekiem dziecka a faktem korzystania ze świetlicy w szkole podstawowej. Deklarację
skorzystania ze świetlicy szkolnej w obecnym roku szkolnym złożyło 48% wielkopolskich
rodziców.
Ze świetlicy choć raz w ubiegłym roku szkolnym skorzystało 42% uczniów gimnazjów i szkół
ponad gimnazjalnych, a 25% skorzysta z niej również w obecnym roku szkolnym. Częściej
uczniowie pochodzili z rodzin, w których pracuje obydwoje rodziców (56%). Wyraźnie wysoki
jest odsetek uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających ze świetlicy. Może to wynikać
z faktu, że szkoły ponadgimnazjalne częściej znajdują się w większej odległości od miejsca
zamieszkania, zatem młodzież korzysta ze świetlicy np. czekając na środek transportu.
W roku szkolnym 2012/2013 ze stołówki szkolnej co najmniej raz skorzystało 40% uczniów
szkół podstawowych. Częściej były to dzieci z rodzin nuklearnych (42%) niż
wielopokoleniowych (34%), a 37% dzieci zamierza w obecnym roku szkolnym korzystać
ze stołówki. Częściej ze stołówki korzystały dzieci z obszarów wiejskich (41%) i miast powyżej
50 tys. (43%) niż z miast do 50 tys. mieszkańców (36% ).
Uczniowie gimnazjum zdecydowanie rzadziej korzystają ze szkolnej stołówki niż uczniowie
szkół podstawowych. W przypadku tej kategorii uczniów odsetek korzystających ze szkolnej
stołówki wynosił 21%, a deklarację o korzystaniu z tej formy wsparcia w obecnym roku
szkolnym złożyło 18% rodziców uczniów gimnazjów. Należy to wiązać z faktem, że młodzi
ludzie są już niemal samodzielni. Jak mówili pracujący rodzice w trakcie wywiadów, dziecko
często odgrzewa sobie przygotowany wcześniej przez matkę obiad, zatem nie ma potrzeby
zjadania posiłku w szkole. Ofertą stołówki bardziej interesuje się młodzież z obszarów wiejskich
(21%).
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Stołówka

Świetlica

Wykres 9. Korzystanie ze szkolnej stołówki i świetlicy w ubiegłym roku szkolnym
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Źródło: Badanie CATI, n=277

Badanie jakościowe natomiast pokazuje, że istnieją dwa wzorce korzystania z tego typu
wsparcia oferowanego przez szkołę. Pierwszy z nich można nazwać "awaryjnym", kiedy
dziecko korzysta czy to ze stołówki, czy ze świetlicy w sytuacji, gdy rodzina w danym dniu nie
może zapewnić posiłku lub odebrać ze szkoły. Sądząc po wypowiedziach uczestników
wywiadów grupowych, takie sytuacje mają miejsce w rodzinach, w których nie pracuje matka
dziecka. Drugi typ korzystania ze wsparcia szkoły odnosi się do rodzin, w których obydwoje
rodziców pracuje. Można go określić jako typ "codzienny". Uczeń zjada ciepły posiłek i spędza
czas w świetlicy przed powrotem do domu. Badanie ilościowe pokazuje, że model ten dotyczy
27% uczniów szkół podstawowych i 11% uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Z żadnej z omawianych form wsparcia szkoły nie korzystało w ubiegłym roku szkolnym 25%
uczniów szkoły podstawowej i 55% uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Badanie ilościowe pokazuje, że świetlica i stołówka są dużym wsparciem w pełnieniu funkcji
opiekuńczej przez rodziny. Odsetek rodziców zadowolonych z usług oferowanych przez
stołówki jest wyższy niż rodziców zadowolonych ze wsparcia świetlicy.
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Wykres 10. Ocena wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczej oferowanego przez szkołę.
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Źródło: Badanie CATI, n=277
Badania jakościowe pokazują natomiast, że funkcjonowanie stołówek w wielkopolskich
szkołach może być bardzo różne – od możliwości wykupienia obiadu tego samego dnia
do stosowania abonamentów wykupywanych określonego dnia miesiąca. Rodzice w trakcie
wywiadów grupowych zgłaszali postulat ułatwienia dostępu do stołówki w sytuacjach
awaryjnych. Większa elastyczność w działaniu stołówek szkolnych z pewnością może ułatwić
sprawowanie funkcji opiekuńczej rodzin w sytuacjach trudnych do przewidzenia z dużym
wyprzedzeniem czasowym, a także przełoży się na pozytywny wizerunek szkoły. Tak o tym
mówili rodzice w trakcie wywiadów grupowych:
- Jak córka była w podstawówce to było fajnie, bo jak obiady były, to sobie
wykupiła za 4 złote, a w tym gimnazjum [gdzie teraz chodzi] nie ma tak, że
co dzień może kupić, tylko trzeba wykupić na cały miesiąc."
- Obiady są tam na przykład, że dowiadują się, co jest, bo ksiądz [szkoła katolicka dop. autora] ten ma jeszcze stołówkę, wystarczy 2 godziny przed przywozem tego
jedzenia zorientować się, co jest i wtedy albo sobie kupują albo nie, także tam jest
o tyle fajnie, że nie muszę cały miesiąc płacić tak jak Pan mówi. (FGI z opiekunami
dzieci w wieku 13-18 lat, grupa miejska)
Z drugiej strony pojawiły się opinie o niesmacznym i niekoniecznie zdrowym jedzeniu
w szkolnych stołówkach.

6.4.3 Potrzeby rodziców
Potrzeby rodziców, szczególnie młodszych dzieci, w zakresie korzystania ze świetlicy
koncentrują się wokół godzin jej otwarcia, które zdaniem zdecydowanej większości rodziców są
odpowiednie. Niewielki odsetek rodziców deklaruje potrzebę wydłużenia godzin pracy
świetlicy (12% wśród rodziców uczniów szkół podstawowych, 8% wśród uczniów gimnazjów
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i szkół ponadgimnazjalnych), 16% badanych rodziców uczniów szkół podstawowych deklaruje,
że gdyby świetlica była otwarta dłużej, to ich dzieci by z niej skorzystały.
Badania jakościowe pokazują, że dla rodziców pracujących w dłuższych lub w nietypowych
godzinach, czy też dojeżdżających do pracy, brak możliwości skorzystania przez dziecko
ze świetlicy wcześnie rano lub późnym popołudniem jest dużym utrudnieniem. Tak o tym mówi
jedna z matek:
Problem polegał na tym, że świetlica była czynna od 7.30 do 15.30. Akurat
w takich godzinach, jak ja pracuje. Także on zawsze czekał na otwarcie tej
świetlicy. Natomiast w drugą stronę było gorzej, bo Pani mówiła, że ona nie może
pójść, jak są jeszcze dzieci. Także tam też pisałam jakieś upoważnienia, że on może
sobie tam poczekać. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 6 -13 lat, grupa wiejska)
Drugim kluczowym problemem jest niewystarczająca liczba miejsc w świetlicy. Jak można
sądzić po wypowiedziach rodziców z wywiadu grupowego – dotyczy to przede wszystkim
najmłodszych dzieci. Tak mówi o tym jedna z pracujących matek mieszkająca w mieście
do 50 tysięcy mieszkańców:
No i na dzień dobry zapisałam córkę do podstawówki i są już pewne problemy, jest
za mało miejsc w świetlicy i ja jako mama pierwszoklasisty, i pracująca,
chciałabym, żeby dziecko chociaż od rana było w świetlicy, a po lekcjach mogę
jeszcze korzystać z trzeciej instytucji czyli dziadków. Generalnie chciałabym, żeby
chociaż rano szła na chwilę do tej świetlicy, już widzę, że zaczynają się schody, że
jest za mało miejsc, za dużo dzieci. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 6 -13 lat,
grupa wiejska)
Powyższa wypowiedź wskazuje, że rodzice zauważają problem niedostatecznej liczby miejsc
w szkolnych świetlicach. Wiążą go m.in. ze zjawiskiem likwidacji szkół i konsolidacji istniejących
w większe instytucje, w których brakuje miejsca na świetlice zaspokajające potrzeby dzieci.
Trudno ocenić, na ile zarzuty rodziców są zgodne z rzeczywistością, jednakże samorządy
powinny zadbać nie tylko o zapewnienie dzieciom opieki na świetlicy, ale również o skuteczne
informowanie rodziców o tym, jakie formy wsparcia w opiece nad dzieckiem oferuje szkoła.
Warto również zwrócić uwagę na to, że w przypadku braku miejsc w świetlicach pierwszeństwo
mają rodzice pracujący. Tak opowiada o tym jedna z matek:
Musiałam wypełnić bardzo poważny formularz zaświadczenia z pracy, że
na pewno pracuję, że nie kłamię. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 6 -13 lat, grupa
wiejska)
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Aby dziecko mogło skorzystać ze wsparcia, rodzic musi dostarczyć odpowiednie dokumenty,
co wydaje się niepotrzebną biurokracją. Jednocześnie warto zauważyć podobieństwo
przyjmowania do świetlicy z sytuacją przyjmowania do przedszkola. Matki, które nie pracują,
a chciałyby podjąć zatrudnienie, mają mniejsze możliwości zapewnienia dziecku opieki
po szkole, co może je zniechęcać do powrotu na rynek pracy, jeśli nie mają możliwości
skorzystania ze wsparcia rodzin pochodzenia.
W tym miejscu warto również nadmienić, że funkcję opiekuńczą wspomagają także zajęcia
dodatkowe. Cytowana wyżej matka opowiadając o swoich problemach ze świetlicą na koniec
dodaje:
Na pewno wykorzystam szkołę maksymalnie, bo każda szkoła oferuje jakieś zajęcia
dodatkowe. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 6 -13 lat, grupa wiejska)
Zatem, gdy jej dziecko nie będzie mogło korzystać ze świetlicy, wykorzysta zajęcia oferowane
przez szkołę, by mogła później odebrać dziecko ze szkoły. Znaczenie zajęć dodatkowych
spełniających funkcję opiekuńczą spada wraz z wiekiem dziecka, ponieważ staje się ono coraz
bardziej samodzielne i nie wymaga bycia pod stałą opieką dorosłych.

6.4.4 Podsumowanie

Rodziny otrzymują największe wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczej wobec dzieci od 6 do
13 roku od instytucji, którą jest szkoła. W przypadku młodzieży w wieku od 13 do 18 lat
z naturalnych względów szkoła zapewnia mniejsze wsparcie w tym zakresie, ponieważ młodzi
ludzie w tej kategorii wiekowej są niemal samodzielni. Szkoła z jednej strony zapewnia opiekę
podczas lekcji, z drugiej powinna umożliwić dzieciom pozostanie pod opieką pracownika szkoły
(w szczególności w klasach I-III) do momentu odebrania przez rodziców.
Dane z Systemu Informacji Oświatowej pokazują, że dostępność świetlic i stołówek w części
powiatów województwa wielkopolskiego jest niska – w szczególności na terenach wiejskich.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty60 każda szkoła powinna
zapewnić uczniom możliwość skorzystania ze świetlicy. Sytuacja wygląda szczególnie źle
w następujących powiatach: pleszewskim, gostyńskim, kępińskim, rawickim, ostrzeszowskim,
kościańskim, kolskim, krotoszyńskim, tureckim i jarocińskim, gdzie świetlic brakuje w ponad
50% szkół podstawowych61.

60
61

(Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Dane Systemu Informacji Oświatowej za rok szkolny 2011/2012
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Badania jakościowe i ilościowe wskazały również, że istnieje nie tylko potrzeba zwiększania
liczby świetlic, ale również wydłużania godzin ich działania. W obecnej sytuacji dla części rodzin
godziny działania świetlicy są niewystarczające, przez co do opieki nad dzieckiem bywają
angażowani członkowie rodzin pochodzenia (najczęściej babcie). Łatwiejszy dostęp do świetlic
szkolnych oznacza również – w przypadku niektórych szkół – złagodzenie kryteriów
przyjmowania dzieci. W części szkół świetlica jest dostępna tylko dla pracujących rodziców.
Dostępność szkolnych stołówek jest jeszcze niższa niż dostępność świetlic. Odsetki osób
korzystających ze szkolnej stołówki wskazują, że stołówki są mniej dostępne w małych
miastach (do 50 tys. mieszkańców). Przypomnieć należy, że ustawa o systemie oświaty
umożliwia szkole zorganizowanie stołówki w celu skutecznej realizacji funkcji opiekuńczej.
W tym miejscu warto również wspomnieć o dyskusji toczącej się w roku 2012 wokół
oszczędności czynionych przez samorządy między innymi poprzez likwidację szkolnych
stołówek. Brak odpowiedniej infrastruktury (niespełniającej wymagań sanepidu) i w związku
z tym konieczność dokonania inwestycji, czy też wysokie koszty personelu kuchennego są
wymieniane jako przyczyny takich działań gmin. Jednakże warto zachęcać samorządy
do kontynuowania pracy stołówek, np. poprzez programy umożliwiające dofinansowanie
infrastruktury kuchennej.
Wśród postulatów części rodziców znalazły się również takie, dotyczące poprawy smaku
i jakości serwowanych posiłków. Tutaj z pewnością warto wspomnieć o pozytywnej inicjatywie
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, które w województwie pomorskim realizuje program
zdrowotny "6-10-14", w którym przeszkolono szkolnych kucharzy i kucharki zarówno ze
sposobów przygotowywania zdrowego, taniego, jak i smacznego żywienia. Warto również
podobne inicjatywy przeprowadzić w województwie wielkopolskim.

6.5 Rodziny utrzymujące dzieci powyżej 18 roku życia
Posiadanie starszych dzieci, które ukończyły już edukację ponadgimnazjalną wiąże się z innym
sposobem pełnienia funkcji opiekuńczej. Funkcja opiekuńcza – bazując na wypowiedziach
uczestników wywiadów fokusowych – zaczyna się ściślej łączyć z funkcją ekonomiczną,
ponieważ rodzice dostarczają środków finansowych, którymi młodzi dorośli ludzie
zabezpieczają swój byt. Sposób pełnienia opieki nad dorosłymi dziećmi, które jednak wciąż
pozostają na utrzymaniu rodziny, bardzo obrazowo podsumował jeden z uczestników wywiadu
grupowego:
Syn uważa, że moja rola już się zakończyła. Ja uważam, że moja rola właśnie teraz
powinna być mocna. Więc dochodzi do małych jakichś nieporozumień, więc staram
się wycofywać. Jeśli chodzi o syna, to trudno mi jest określić, co ewentualnie dla
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niego robię prócz tego, że perswazją słowną próbuję zmienić jego nawyki. (FGI
z opiekunami dzieci w wieku 18-24 lat, grupa miejska)

Powyższa wypowiedź pokazuje jednocześnie, że rodzice mimo pełnoletniości swojego dziecka,
chcą wciąż wypełniać funkcję wychowawczą. Podobnie jak funkcja opiekuńcza, funkcja
wychowawcza rodziny w przypadku tej kategorii wiekowej dzieci, niemal traci na znaczeniu.
Młodzież w tym wieku najczęściej kontynuuje edukację (nie tylko na poziomie wyższym, ale
również ponadgimnazjalnym – w szkołach policealnych czy też uzupełniających) – niemal 1/3
pracuje. 10% młodzieży nie uczy się ani nie pracuje. W przypadku połowy badanych rodzin
dzieci w wieku 18-24 samodzielnie się utrzymują, co de facto oznacza, że rodzina przestała
pełnić wobec nich funkcję opiekuńczą. Nie jest to jednak jednoznaczne z brakiem wsparcia
finansowego ze strony rodziny.

Wykres 11. Sytuacja młodzieży w wieku 18-24 lat w badanych rodzinach.
Studiuje w szkole wyższej

45%

Pracuje

18%

Uczy się w innej szkole niż wyższa

14%

Studiuje i pracuje

13%

Nie pracuje i się nie uczy

10%

Uczy się w szkole innej niż wyższa i pracuje

1%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Źródło: Badanie CATI, n=219

Większość młodzieży pobiera naukę w innej miejscowości, niż miejscowość zamieszkania,
co powoduje, że rodzina ponosi koszty albo na dojazdy albo też na opłacenie
mieszkania/akademika/internatu. Z oczywistych względów sytuacja wygląda inaczej w stolicy
województwa, gdzie dostęp do szkolnictwa wyższego oraz szkolnictwa ponadgimnazjalnego
jest zdecydowanie łatwiejszy niż w pozostałych subregionach. Jak pokazują analizy, młodzież
z poznańskich rodzin w zdecydowanej większości uczy się na miejscu, w związku z czym
do szkoły dojeżdża jedynie na terenie miasta, a tym samym nie korzysta z usług internatów
i akademików. Dlatego też, by nie zaburzać analiz, wyłączono mieszkańców miasta Poznania
z analiz.
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Wśród pozostałych mieszkańców województwa częściej na naukę w innej miejscowości
decydują się młodzi ludzie z rodzin, w których pracuje obydwoje rodziców (94%). W sytuacji,
gdy pracuje tylko ojciec, w innej miejscowości kształci się 75% młodzieży. Stosunkowo częściej
na dojazdy (będące alternatywą dla zamieszkania w innej miejscowości) decydują się studenci
i uczniowie pochodzący z rodzin wielopokoleniowych (63%) niż nuklearnych (45%). Może to
bardzo nadszarpnąć budżet domowy, jak wynika z badań jakościowych.
Wykres 12. Kształcenie młodzieży poza miejscem zamieszkania.

Mieszka w internacie/akademiku

14%

Dojeżdża do szkoły/uczelni na zajęcia (bez
noclegu)

86%

57%

Tak

43%

Nie

Uczy się w innej miejscowości

81%

0%

20%

40%

19%

60%

80%

100%

Źródło: Badanie CATI, n=175

Co ważne, w 30% badanych przypadków za naukę pobierane jest czesne. Nie zaobserwowano
tutaj zróżnicowania subregionalnego, ani zróżnicowania ze względu na typ miejscowości.
Wyraźnie jedynie widać, że uczniowie i studenci z rodzin wielopokoleniowych rzadziej płacą
za pobieranie nauki (16%) niż uczniowie i studenci z rodzin nuklearnych (37%). Tę trudną
sytuację może poprawić pobieranie stypendium przez ucznia, co ma miejsce w 20%
przypadków.
Natomiast aż 76% rodzin oczekiwałoby wsparcia w postaci stypendium, w drugiej kolejności
zaś obniżenia czesnego za naukę w prywatnych szkołach i w trybie zaocznym.
Odpowiedzi respondentów pokazują, że rodziny oczekują przede wszystkim obniżenia
ponoszonych kosztów nauki dzieci.
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Wykres 13. Odsetek uczniów/studentów opłacających naukę oraz otrzymujących
stypendium.

Płaci czesne za uczelnię

30%

71%
Tak
Nie

Otrzymuje stypendium (socjalne,
naukowe, inne)

20%

0%

80%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: Badanie CATI, n=175
Ze względu na wiek potomków ich rola w rodzinie zdecydowanie się zmienia. Przede wszystkim
– sądząc po poniższym wykresie i wypowiedziach uczestników wywiadu grupowego – młodzi
ludzie zwiększają swój udział w prowadzeniu gospodarstwa domowego, najczęściej wykonując
cześć obowiązków domowych. Dokładanie się do budżetu rodziny ma miejsce w sytuacji, gdy
młody człowiek już pracuje, choć nie jest to normą.
7% rodziców wskazało, że nie otrzymuje żadnej pomocy od swoich dzieci, co jednak należy
wyjaśnić – bazując na badaniach jakościowych – przede wszystkim tym, że dziecko kształci się
poza miejscem zamieszkania, jest zatem przez większość czasu nieobecne.

Wykres 14. Wsparcie uzyskiwane od potomków w wieku 19-24 będących na utrzymaniu
rodziców
pomoc przy lekkich pracach domowych

61%

pomoc przy ciężkich pracach domowych

25%

drobna pomoc finansowa

6%

znacza pomoc finsnsowa

1%

brak pomocy

7%
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40%

50%

60%
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Źródło: Badanie CATI, n=219
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Podsumowując, należy stwierdzić, że pełnienie funkcji opiekuńczej wobec dorosłych młodych
ludzi w wieku 18-24 lata zamieszkujących z rodzicami zmienia całkowicie swój charakter.
Przede wszystkim należy zauważyć, że rola rodziców ogranicza się do finansowania bytu
dziecka (po części nawet w sytuacji, gdy podjęło ono zatrudnienie). Najistotniejszymi
wydatkami na dziecko podejmujące naukę są opłaty za szkołę, dojazd i opłaty
za mieszkanie/akademik. Można zatem rodziny z dorosłymi, wciąż kształcącymi się dziećmi
wspierać poprzez system stypendiów, zniżek komunikacyjnych, czy też zwiększania dostępu
do akademików i internatów.

6.6 Pełnienie funkcji opiekuńczej nad dziećmi w okresie wakacyjnym
Czas wakacji to dla wielu rodzin okres, kiedy zmienia się sposób pełnienia przez nie funkcji
opiekuńczej. Przede wszystkim rodziny nie mogą wtedy skorzystać z wielu instytucjonalnych
form opieki. Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi społecznymi oczekiwaniami, jest to czas, który
dziecko może spędzić poza miejscem zamieszkania. W tym miejscu funkcja opiekuńcza zatem
łączy się z elementami funkcji wychowawczej, czy też kulturalnej.
Badanie ilościowe wskazuje, że w trakcie okresu wakacyjnego 2013 roku 17% dzieci nie
wyjechało pod opieką osób dorosłych ani nie korzystało z innych form zajęć organizowanych
z myślą o dzieciach szkolnych.
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Wykres 15. Preferowane a wykorzystane formy spędzania wakacji - opinie rodziców
Wspólny wyjazd z rodzicami
Wyjazd do rodziny/przyjaciół
Wyjazd dziecka/dzieci z członkami
dalszej rodziny/przyjaciółmi

48%

9%
7%

22%
20%

Wyjazd zorganizowany/Kolonie
Półkolonie

6%

Zorganizowane bezpłatne zajęcia (np.
sportowe, muzyczne)

5%

Zorganizowane płatne zajęcia (np.
sportowe, muzyczne)

4%
4%

Inne

1,3%

Żadne z powyższych

60%

39%

35%

16%
22%

17%
16%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Formy spędzania wakacji

Oczekiwane formy spędzania wakacji

Źródło: Badanie CATI, n=600

Sposób spędzania wakacji jest ściśle skorelowany z wiekiem dziecka, co zostało przedstawione
w poniższej tabeli. Wyraźnie widać, że wraz z wiekiem potomstwa zmienia się popularność
sposobów spędzania wakacji. Jednocześnie należy pamiętać, że pod pojęciem wyjazdu
zorganizowanego dla ucznia podstawówki kryją się raczej kolonie, podczas gdy dla młodego
dorosłego człowieka może to być obóz wędrowny, czy też zorganizowana wycieczka
zagraniczna.
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Tabela 6. Formy spędzania wakacji w podziale na kategorie wiekowe dzieci.
0-3 lat
Wyjazd zorganizowany/Kolonie/Obóz
Wspólny wyjazd z rodzicami
Wyjazd do rodziny/przyjaciół
Wyjazd dziecka/dzieci z członkami dalszej
rodziny/przyjaciółmi
Półkolonie
Zorganizowane płatne zajęcia (np. sportowe,
muzyczne)
Zorganizowane bezpłatne zajęcia
(np. sportowe, muzyczne)
Żadne z powyższych
Źródło: Badania CATI, n=600

4-6 lat

16%
71%
49%

7-13
14-16 17-18 19-24
lat
lat
lat
lat
21%
21%
18%
15%
19%
62%
60%
68%
54%
57%
44%
49%
49%
44%
49%

24%

16%

25%

18%

15%

24%

2%

4%

5%

9%

9%

7%

8%

2%

6%

5%

2%

4%

8%

5%

4%

11%

7%

4%

6%

21%

16%

11%

24%

19%

Najpopularniejsze wśród wielkopolskich rodzin są wspólne wyjazdy dzieci z rodzicami – na taką
formę spędzenia wakacji zdecydowało się aż 60% rodzin. Wyjazd rodziców z dziećmi znacząco
częściej był wykorzystywany przez rodziny z dziećmi do lat 3 (71%) oraz rodziny z dziećmi
uczęszczającymi do gimnazjum (68%).
Z wyjazdów zorganizowanych, np. kolonii, obozów skorzystało jedynie 20% rodzin z dziećmi
w wieku szkolnym. Znacząco rzadziej z tej opcji skorzystały dzieci rodziców samotnie je
wychowujących (10%). Z wyjazdów zorganizowanych częściej korzystały dzieci z rodzin
z dużych miast (powyżej 50 000 mieszkańców), gdzie odsetek wyniósł 23%, a dla obszarów
wiejskich i miejskich do 50 000 mieszkańców wyniósł odpowiednio 17 i 18%.
Badanie wskazało również na duży rozdźwięk między tym, jak rodzice pełnią funkcję
opiekuńczą w trakcie wakacji, a ich oczekiwaniami wsparcia w tym zakresie. Przede wszystkim
widoczne jest, że rodzice nie oczekują wsparcia ze strony rodziny, czy przyjaciół
w zorganizowaniu wyjazdów dla swoich dzieci. Badanie jakościowe wskazuje, że jest to sposób
spędzania wakacji, który umożliwia dziecku spędzenie czasu poza miejscem zamieszkania
(co ważne – odciążając na ten czas rodziców), a jednocześnie rodzina nie ponosi wysokich
kosztów, z którymi wiążą się wyjazdy zorganizowane.
Co ważne, badanie pokazuje również, że niedostatecznie rozwinięte są formy stacjonarnego
wsparcia rodzin w trakcie wakacji. Znaczący odsetek rodzin wskazuje na potrzebę
zorganizowania przynajmniej czasowej opieki nad dzieckiem w miejscu zamieszkania, np.
w formie półkolonii (16%) lub bezpłatnych zajęć tematycznych (22%). Tak mówi o tym jeden
z uczestników badania jakościowego:
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Są półkolonie i trzeba przyznać, że są fajne, 300 złotych kosztują, ale też nie
każdego stać, jak masz dwójkę, trójkę dzieci to już jest coraz gorzej, żeby
sfinansować chociażby te półkolonie. I uważam, że państwo czy tam nawet
w obrębie miasta tutaj samorządy powinny działać, żeby te dzieciaki się nie
rozchodziły, żeby nie siedziały w domach albo nie robiły głupot. (FGI z opiekunami
dzieci w wieku 13-18 lat, grupa miejska)
W przypadku zorganizowanych form opieki nad dzieckiem w czasie wakacji, jakimi są np.
półkolonie, ważny wydaje się aspekt finansowy. W przypadku posiadania więcej niż jednego
dziecka koszty zaczynają odgrywać znaczącą rolę. Dlatego też rodzice oczekują, że samorządy
wyjdą naprzeciw ich potrzebom w tym zakresie.
Rodzice, którzy zadeklarowali, że nie potrzebują żadnego wsparcia, w znaczącej części byli
rodzicami nastolatków, którzy w dużej mierze sami organizują swój czas wolny.
Z ważnym problemem natomiast borykają się pracujący rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.
Dzieci uczęszczające do przedszkola są w wieku, w którym wymagają stałej opieki osób
dorosłych. Pracujący rodzice standardowo dysponują 26 dniami urlopu (+ dodatkowo 2 dniami
wolnymi z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym dla jednego z rodziców), zatem zapewnienie
opieki dziecku wymaga od nich albo zaangażowania innych osób albo też szukania
instytucjonalnego wsparcia. W czasie wakacji przedszkola (jak również żłobki) działają w trybie
tzw. dyżurnym, co oznacza, że w gminie działa jedno (albo więcej – zależnie od wielkości
gminy) dyżurne przedszkole – najczęściej przyjmuje ono dzieci przez okres dwóch tygodni lub
miesiąca, a po tym czasie dyżur przejmuje kolejna placówka. Opisywany dyżurny tryb działania
przedszkoli dla wielu rodziców i ich dzieci jest bardzo problematyczny, ponieważ wtedy
dziecko znajduje się pod opieką innych osób i w innym miejscu. Takie opinie wyrażają na ten
temat uczestnicy wywiadów:
Moja Natalia chodziła, lipiec i sierpień ja musiałam iść do pracy. Są te dyżury. Jak
ja ją miałam dać do Jarzębinki [nazwa przedszkola] to była masakra. Tam była
zbiorówka wszystkich dzieciaków z całego przedszkola. Pani miała zero podejścia.
Dla mnie dawanie dziecka do obcego przedszkola, do innej Pani, zbiorówka innych
dzieciaków. To po prostu była masakra. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat,
grupa wiejska)
Rodzice formułują postulaty, by inaczej organizować pracę przedszkoli, tak by dwa miesiące
wakacji nie były dla rodziców tak dużym logistycznym wyzwaniem, jak obecnie.
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6.6.1 Podsumowanie

Okres wakacyjny jest dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym czasem, kiedy
muszą inaczej zorganizować opiekę nad dziećmi ze względu na ograniczone wsparcie instytucji,
z których korzystają ich dzieci w trakcie roku szkolnego. Szczególne deficyty są widoczne
w dwóch kategoriach wiekowych – zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym oraz
zapewnienie opieki dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych (w szczególności klasy I III). Potrzeba ta wynika z faktu, że dzieci w tym wieku nie są na tyle samodzielne, by spędzać
większość czasu bez opieki dorosłych.
W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym kluczowa wydaje się zmiana sposobów działania
przedszkoli w czasie okresu wakacyjnego. Wydaje się zasadne, by w przedszkolach okres
zamknięcia placówki na czas wakacyjny był krótszy, a korzystanie z innych przedszkoli nie
przypadało na całe dwa miesiące.
W przypadku dzieci starszych rodzice wskazują na potrzebę większego włączania się
samorządów w organizację zajęć dla dzieci na czas wakacji, np. w formie półkolonii, co ułatwi
pracującym rodzicom łączenie ról zawodowych i rodzinnych.

6.7 Możliwości spędzania wolnego czasu przez rodziny z dziećmi
Czas wolny i sposób jego spędzania przez dzieci nie jest stricte sposobem wypełniania funkcji
opiekuńczej przez rodziny. Można go jednak postrzegać przez pryzmat zapewnienia dziecku
odpowiednich warunków do rozwoju fizycznego, intelektualnego, czy społecznego, co wchodzi
w skład funkcji opiekuńczej i z tego powodu jest omawiany w niniejszym raporcie.
Przeprowadzone badania jakościowe pozwoliły zauważyć, że instytucje kultury czy sportu nie
w pełni dostrzegają rodzin z dziećmi jako potencjalnych odbiorców ich działań. W trakcie
wywiadów grupowych uczestnicy zwracali uwagę na brak specjalnych ofert skierowanych do
rodzin z dziećmi na terenie ich gminy, dlatego też temat ten został poruszony w badaniu
ilościowym.
Korzystanie przez rodziny z dziećmi ze specjalnie do nich skierowanej oferty kulturalnej nie jest
rozpowszechnione, jak widać na poniższym wykresie. Należy zaznaczyć, że nie wynika to
z sytuacji, że rodziny z dziećmi nie chcą korzystać z dostępnych ofert, ale raczej z faktu, że
takich ofert jest niewiele. Na tym tle wyróżnia się Poznań, którego opisywane problemy
dotyczą w mniejszym stopniu. Ze specjalnych wydarzeń dla rodzin z dziećmi skorzystało tam
18% ogółu badanych, a ze zniżek 28%. W pozostałych subregionach (niezależnie od wielkości
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miejsca zamieszkania) wyniki były zbliżone do wyników dla całego województwa62. Pokazuje
to, że samorządy lokalne mogą nie dostrzegać, że przygotowanie i promowanie oferty
kulturalnej dla rodzin z dziećmi może stać się atutem gminy.
Korzystanie ze zniżek i specjalnych wydarzeń wiąże się oczywiście z wiekiem dzieci. Nieco
ponad 1/4 rodzin z dziećmi w wieku 4-6 lat korzystała ze specjalnych wydarzeń skierowanych
do rodzin z dziećmi, dla kolejnych kategorii wiekowych odsetek ten znacząco spada.
Wykres 16. Korzystanie z oferty kulturalnej przeznaczonej dla rodzin z dziećmi.
Specjalne wydarzenia dla rodzin z dziećmi
organizowanych przez np. domy kultury,
instytucje kultury (biblioteki, muzea, galerie)

12%

87%
Tak
Nie

Zniżki dla rodzin z dziećmi w instytucjach
kultury takich jak muzea, galerie

16%

82%

Nie pamiętam

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Źródło: Badanie CATI, n=600
Wykres 17. Korzystanie z oferty kulturalnej przeznaczonej dla rodzin z dziećmi wg wieku
dzieci
0%

5%

10%
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15%
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22%

16%

26%
26%

4-6 lat
7-13 lata

17%

16-18 lata
19-24 lata

30%

8%
4%

21%

17%

8%

Korzystanie ze zniżek dla rodzin z dziećmi w instytucjach kultury takich jak muzea, galerie
Korzystanie ze zpecjalnych wydarzeń dla rodzin z dziećmi organizowanych przez np. domy
kultury, instytucje kultury (biblioteki, muzea, galerie)

Źródło: Badanie CATI, n=600
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Rozkład nie różnił się statystycznie.
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Badanie pozwoliło również ocenić dostępność tak elementarnych – mogłoby się wydawać –
części infrastruktury, jak place zabaw, boiska czy baseny oraz możliwości skorzystania z zajęć
sportowych. Wyniki nie są optymistyczne. Bardziej dostępne są boiska i place zabaw,
najtrudniejszy dostęp jest do basenu. Ponownie, opisywane problemy nie dotyczą stolicy
województwa. Poza Poznaniem teren województwa wydaje się być jednolity pod względem
dostępności do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Wykres 18. Ocena dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Boiska

46%

20%

15%

7% 11%
1 - Bardzo łatwy

Plac zabaw

50%

Zajęcia sportowe

28%

Basenu

21%
0%

16%
24%

16%
20%

21%
40%

15% 7% 12%

23%
17%
60%

13%

13%

3
4
5 - Bardzo trudny

25%
80%

2

100%

Źródło: Badanie CATI, n=600
Ocena dostępności do infrastruktury sportowej jest związana z typem rodziny. W poniższej
tabeli pokazano wyniki porównania średnich wartości ocen dostępności (na skali od 1 do 5,
gdzie 1 oznacza bardzo łatwy dostęp, a 5 bardzo trudny). Zaprezentowano wyłącznie wyniki
istotne statystycznie63. Zwraca uwagę fakt, że rodziny nuklearne przeciętnie gorzej oceniają
dostępność infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Gdy nałoży się na to sytuację zawodową
obydwojga rodziców, to dodatkowo widać, że dostęp ten jest utrudniony, gdy obydwoje
z rodziców pracuje. Zatem ograniczeniem w korzystaniu infrastruktury może być brak czasu,
a nie natomiast brak w pobliżu tego typu miejsc.
Uwagę zwraca również fakt, że w rodzinach rolniczych zaobserwowano mniejszy dostęp
do zajęć sportowych (średnia – 3,12; średnia ogółem – 2,68). Natomiast większą niedostępność
basenów deklarują rodziny korzystające z pomocy społecznej (średnia – 3).

63

Wykonano test T, istotność p>0,05
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Tabela 7. Dostęp do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (średnia odpowiedzi udzielanej
na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo łatwy dostęp, a 5 bardzo trudny)
Typ gospodarstwa
domowego

Plac
zabaw

osoba samotnie
wychowująca dziecko

Średnia

małżeństwo/para
z dziećmi

Średnia

rodzina wielopokoleniowa

Średnia

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe
Ogółem

Średnia
Odchylenie standardowe

Boisko

1,75

2,31

1,183

1,621

2,66

2,38

1,583

1,448

1,87

1,71

1,254

1,079

2,43

2,24

1,535

1,414

Źródło: Badanie CATI, n=600
Badanie jakościowe pokazało dodatkowo, że infrastruktura może istnieć, jednak może być
trudno dostępna. Za przykład służą boiska szkolne, które nie są ogólnie dostępne. Część szkół
pobiera opłaty lub też wykorzystuje tylko na własny użytek. Tak o tym mówi jeden z badanych:
Boiska, orliki czy coś, ale pozamykane, tylko dla szkoły. (FGI z opiekunami dzieci
w wieku 13-18 lat, grupa miejska)
Zwraca uwagę brak bezpłatnej oferty zajęć sportowych na publicznych obiektach, jakimi są
słynne orliki. W tym obszarze samorządy powinny zwrócić uwagę na sposoby wykorzystania
podległych im boisk.
Rodzice zwrócili również uwagę na brak miejsc, w których ich dzieci mogłyby spędzić swój czas
– np. w okolicy funkcjonują osiedlowe świetlice czy domy kultury z nieatrakcyjną lub płatną
ofertą.
Miejsca publiczne (kina, restauracje, itp.) wciąż nie są w pełni przyjazne rodzinom z małymi
dziećmi. Tylko połowa badanych zadeklarowała, że spotkała się w takich miejscach
z przewijakiem, który dla posiadaczy małych dzieci był bardzo przydatnym i ułatwiającym życie
elementem wyposażenia. W tym względzie również Poznań wyróżnia się na tle województwa,
gdzie miejsca do przewijania dzieci w przestrzeni publicznej są bardziej rozpowszechnione
(78% wskazań) niż w pozostałych częściach województwa wielkopolskiego (niezależnie od
wielkości miejscowości). Zatem można sugerować, że istnieje potrzeba dyfuzji tego typu
rozwiązań ze stolicy województwa do pozostałych jego części.
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6.7.1 Podsumowanie

Funkcjonowanie zniżek dla rodzin z dziećmi, czy też zwiększenie dostępności infrastruktury
sportowej nie przyczynia się do lepszego wypełniania funkcji opiekuńczej przez rodziców,
jednakże może być to potraktowane jako zachęta do dbania o rozwój psychofizyczny ich dzieci.
Przedstawione wyżej dane pokazują, że jest to wciąż obszar deficytowy. Szczególnie ważne
wydaje się zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej – w szczególności
na obszarach wiejskich. Należy jednocześnie zaznaczyć, że problemem nie jest brak takich
obiektów, jak boiska czy baseny, ale niewystarczające sposoby ich wykorzystywania.
Obszarem deficytowym jest również niedostosowanie obiektów użyteczności publicznej, czy
też innych miejsc publicznych (kin, kawiarń, restauracji) do potrzeb rodzin z małymi dziećmi.
Propagowanie rozwiązań typu przewijak, miejsce dla karmiącej matki czy też kąciki dla dzieci
mogą ułatwiać rodzicom życie.
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7.

Specjalne potrzeby rodzin
Autor: Barbara Leszczyńska
W trakcie badań i analiz wyróżniono dwie kategorie rodzin, których potrzeby wyróżniają się
na tle innych rodzin. Potrzeby te wymagają innego typu wsparcia. Pierwszą kategorią są
rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, a drugą rodziny zastępcze.
7.1.1 Potrzeby rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
Niepełnosprawność biologiczna i/lub prawna dotyka 2,93% dzieci w wieku 0-15 lat
z województwa wielkopolskiego, gdy średnia krajowa to 2,86%. Można zatem powiedzieć, że
województwo wielkopolskie bliskie jest średniej krajowej, w szczególności gdy dodatkowo
uwzględni się wartość odsetka niepełnosprawnych dzieci w województwie warmińskomazurskim, gdzie jest on najwyższy (4,21%), jak i w województwie mazowieckim, gdzie jest
z kolei najniższy (1,88%)64. Dane z Systemu Informacji Oświatowej pozwalają na porównanie
odsetka niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pomiędzy
poszczególnymi powiatami. Najwyższy odsetek takich uczniów obserwujemy w powiatach
grodziskim i średzkim.

64

Źródło: GUS: „Wybrane tablice dotyczące osób niepełnosprawnych – wyniki spisu ludności i mieszkań
2011” http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm
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Mapa 5. Odsetek niepełnosprawnych uczniów w województwie wielkopolskim
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Źródło: System Informacji Oświatowej – 2011 rok

W świetle badania „Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z woj. wielkopolskiego oraz ich otoczenia w zakresie edukacji
i systemu wsparcia” młodzi niepełnosprawni, których dotyczyło badanie są dość samodzielni
w zakresie większości codziennych czynności. Za wyjątkiem korzystania z transportu
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publicznego wśród badanych przeważają niepełnosprawni, którzy są całkowicie samodzielni lub
potrzebują niewielkiej pomocy. Za łatwiejsze uznawane są codzienne czynności wykonywane
w ramach prowadzenia gospodarstwa domowego (sprzątanie, dbanie o siebie, pomoc innym
domownikom itp.). Za trudniejsze uważane są czynności związane z nauką, m.in. odrabianie
lekcji czy uczenie się65. Oznacza to, że fakt posiadania niepełnosprawnego dziecka w większości
przypadków nie wymaga ciągłego zaangażowania opiekunów.
Potrzeby rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
Badanie ilościowe pokazało, że rodzice niepełnosprawnych dzieci oczekują przede wszystkim
zwiększenia wysokości zasiłków (2/3 badanych osób wskazała na tę odpowiedź). Z jednej
strony wydaje się to dość naturalne, gdyż zabezpieczenie finansowe daje rodzinom
z niepełnosprawnymi dziećmi poczucie bezpieczeństwa i pozwala zaspokoić nie tylko podstawy
bytu, ale również właściwą opiekę i rehabilitację. Tak o wydatkach rodzin na rehabilitację dzieci
opowiada przedstawiciel organizacji pozarządowej z niewielkiej miejscowości w powiecie
poznańskim:
Bo te rodziny, jak już jest niepełnosprawne dziecko, kalectwo, choroba, to one
z gruntu rzeczy, ile by nie miały dochodu, to jest im ciężko. Bo godzina
rehabilitanta kosztuje 60 zł. Przyjdzie, na ile mogą sobie pozwolić, ale żeby dziecko
się nie uwsteczniało, żeby je usprawnić jakoś tam, no to musi być rehabilitowana
nie 2 godziny na tydzień, bo to jest stanowczo za mało. Tylko potrzebuje tej
rehabilitacji codziennie. Łatwo policzyć, jakie są to koszty, 120 zł nawet więcej 240,
powiedzmy 4 godziny tygodniowo, to jest 1000 zł sama rehabilitacja, nie mówiąc
o lekach, obsługa ewentualnie. (IDI z NGO)
Z drugiej strony pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, którzy zajmują się
rodzinami z niepełnosprawnymi dziećmi, zauważają, że wsparcie kierowane do tego typu
rodzin jest dość wysokie. Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w których
wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością (ma nie więcej niż 24 lata i uczy się) przysługuje
zasiłek rodzinny przyznawany w oparciu o wyższe kryterium dochodowe na członka rodziny.
W przypadku większości dodatków dla dzieci z rodzin o niskich dochodach na dziecko
niepełnosprawne przypada wyższa kwota dodatku. Odrębnym – dedykowanym dla dzieci
niepełnosprawnych – dodatkiem, jest dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego. Naturalnie, niepełnosprawnym dzieciom – podobnie jak wszystkim
osobom niepełnosprawnym i na podobnych zasadach znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej – przysługuje też zasiłek pielęgnacyjny, a osobom się nimi opiekującym specjalny
zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Oferta organizacji pozarządowych – w opinii
65

Źródło: „Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z woj. wielkopolskiego oraz ich otoczenia w zakresie edukacji i systemu wsparcia”
SMG/KRC Poland Media S.A.
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pracowników PCPR – jest również szeroka. Jak jednak wynika z badania ilościowego, ich
odbiorcy te formy pomocy uważają za niewystarczające.
Z tego powodu spotkać można wiele komentarzy osób pracujących z rodzinami
niepełnosprawnych dzieci odnoszących się do tej potrzeby wsparcia finansowego i faktu
pozostawania bez zatrudnienia przez rodziców. Niestety, jest to w ich opinii wyraz
roszczeniowych postaw względem Państwa. Teza taka pojawia się również w badaniu
„Kompleksowe i pogłębione studium…”, a tak o tym problemie opowiada przedstawiciel dużej
organizacji pozarządowej z Poznania świadczącej usługi dla rodzin z niepełnosprawnymi
dziećmi:
Takie usługi też świadczymy, tak? I tutaj jakby jest zaspokojenie tej potrzeby
usprawnienia nie wiem, niepełnosprawnego dziecka, ale rodzina funkcjonuje
prawidłowo natomiast 90 tam ponad procent osób, którym my pomagamy to są
osoby, które mają trudności finansowe. Albo są związane z ich brakami, ale oni
dążą do tego, żeby to zmienić, ale gro jest też osób takich, które jakby z pokolenia
na pokolenie ta bieda i ta potrzeba nic nie robienia a dajecie mi wszystko
przechodzi, tak? I tutaj trudno przez to, to jest problem. Zmienić jakby sposób
myślenia, zmobilizować nie wiem, matkę, ojca, że tu trzeba iść do pracy, trzeba
zaangażować się w jakieś działania a nie czekać tylko, że dostanie się pomoc
z ośrodka pomocy społecznej. Tu przyjdzie Pani, która mi pomoże wszystko zrobić
a ja nic nie muszę robić i funkcjonuje i będę tak dalej funkcjonować. Tutaj, to są też
bariery jakby zmobilizowania tych osób do własnego działania, żeby wyszli
z pomocy społecznej, tak? To jest też duży problem i to potrzeba czasu i nie każdy
potrafi zmienić się, nie każdy chce a jest to tak, jak systematyczne i długofalowe.
(IDI z NGO)
Należy również zwrócić uwagę, że spośród badanych rodziców aż 65% matek jest nieaktywnych
zawodowo, w 15% przypadków nie pracuje również mąż. Pokazuje to z jednej strony, że ciężar
opieki częściej spoczywa na matce. Z drugiej jednak należy zaznaczyć, że rodziny
z niepełnosprawnymi dziećmi osiągają przeciętnie niższe dochody.
Tym, co zwraca uwagę jest duże zapotrzebowanie (52%) wśród rodziców niepełnosprawnych
dzieci na informacje o możliwych sposobach uzyskania pomocy. Odpowiedź ta wskazuje
na duże zagubienie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością i brak jednego rzetelnego źródła
informacji – mimo, iż za takie uważa się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Możliwość
skorzystania ze wsparcia pochodzącego z wielu instytucji czy organizacji pozarządowych, dwa
systemy orzekania o niepełnosprawności, sposoby uzyskania rent dla opiekuna czy też różne
typy zasiłków, mogą być dla rodziców niepełnosprawnych dzieci nie w pełni przejrzyste.
Dlatego też jednym z obszarów rekomendacji powinno być dostarczanie rodzicom
niepełnosprawnych dzieci informacji o prawach, jakie im przysługują, oraz o tym, z jakich
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możliwości wsparcia mogą skorzystać. Jest to wątek, który powróci również w przypadku
potrzeb opiekunów dorosłych osób niesamodzielnych.
Także wsparcie rodziców w ich trudnej roli, np. poprzez pomoc psychologiczną czy też
organizację grup wsparcia (po 1/4 wskazań na każdą z odpowiedzi) jest obszarem
do rekomendacji. Badanie „Kompleksowe i pogłębione studium…” wskazuje, że ogromnym
i obecnie w dużej mierze nieskutecznie zagospodarowanym obszarem pozostaje wsparcie
terapeutyczno-psychologiczne rodzin, i dotyczy to zwłaszcza oferty skierowanej do rodziców.
Teza ta znalazła się również w prezentowanej poniżej wypowiedzi innego przedstawiciela
organizacji pozarządowej działającej na wsi w powiecie poznańskim:
Takie informacje powinni otrzymywać w szkołach, gdzie chodzą dzieci,
w przychodniach zdrowia, gdzie jest częsty kontakt, myślę, że takie instytucje jak
my tez powinny mieć bieżące informacje. Przynajmniej nasz powiat rozsyła takie,
ma taki zbiór informacji, do których możemy się odnieść. Ja myślę, że takie osoby
powinny mieć kontakt z takim reprezentantem też, gdzie ktoś mógłby zachęcić,
zaoferować dla nich coś, a jednocześnie odciążyć w tych popołudniowych
godzinach. To jest często jeden na jeden, dorosła osoba - dziecko i całodzienna
opieka tym dzieckiem, raz zmęczenie tej osoby, więc możliwość dla tych
opiekunów czegoś, zaproponowania im, żeby mogły poczuć się zrelaksowane
i miały tą siłą, bo ona jest potrzebna w codziennym życiu. Formy pomocy dla osób,
które się opiekują dziećmi niepełnosprawnymi, myślę, że byłaby potrzebna. (IDI
z NGO)
Co ważne, rodzice rzadko deklarują konieczność wsparcia przy bezpośredniej opiece
nad dzieckiem. Korzystanie z pomocy asystenta rodziny/asystenta osoby niepełnosprawnej
byłoby pomocne zaledwie dla 12% rodzin, a o połowę mniejsza liczba osób deklaruje, że
oczekiwałaby dla swojego dziecka miejsca w internacie czy też dowozu do szkoły. Same dzieci
z powodu swojej niepełnosprawności nie stają się bynajmniej niesamodzielne, a ewentualną
pomoc mogą im świadczyć matki, których większość rezygnuje z powrotu na rynek pracy
i w pełni poświęca się opiece nad dzieckiem. Jak pokazuje badanie, w przypadku rodzin
z niepełnosprawnym dzieckiem, kobieta przejmuje jeszcze większą odpowiedzialność
za pełnienie funkcji opiekuńczej niż w przypadku rodzin ze zdrowymi dziećmi.

7.1.2 Zdiagnozowane potrzeby rodzin zastępczych

Badanie jakościowe pozwoliło również zdiagnozować potrzeby rodzin zastępczych w zakresie
wsparcia pełnionej przez nie funkcji opiekuńczej. Rodzina zastępcza – zgodnie z nazwą –
czasowo zastępuje rodzinę biologiczną w pełnieniu przez nią funkcji opiekuńczej. Zatem
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dziecko znajduje się w nowej i trudnej sytuacji, a rodzice zastępczy muszą zapewnić mu nie
tylko byt materialny, ale również zaspokoić jego potrzeby psychologiczne. Z tego powodu
w przypadku tej kategorii rodzin funkcja opiekuńcza jeszcze silniej łączy się z funkcją
wychowawczą.
Wywiady jakościowe prowadzone w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, gdyż zgodnie
z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 33) to na powiatach spoczywa
obowiązek organizacji pieczy zastępczej, wskazały na kluczowe obszary problemów
i wynikających z nich potrzeb rodzin.
Pierwsza kategoria potrzeb odnosi się do bardzo częstego problemu integracji dziecka w nowej
rodzinie. Na podstawie wywiadów można sądzić, że jest to obszar bardzo dobrze rozpoznany
i odpowiednio wspierany przez PCPR-y, których kompetencje pozwalają wykorzystywać
do tego własnych pracowników. Szczególnie istotna wydaje się tutaj nowo wprowadzona
funkcja koordynatora pieczy zastępczej, która umożliwia częstszy i stały kontakt pracownikowi
PCPR z rodzinami sprawującymi pieczę zastępczą. Należy jednak zwrócić uwagę na problem,
jakim jest niewystarczająca (względem przewidzianej w ustawie) liczba zatrudnionych
koordynatorów pieczy zastępczej, który sygnalizują autorzy raportu „Diagnoza systemu pieczy
zastępczej w Wielkopolsce” powołując się na artykuł Mirosława Kaczmarka66.
Jako drugą kategorię potrzeb rodzin zastępczych można wskazać potrzebę specjalistycznego
wsparcia dziecka z dysfunkcjami. Wypowiedzi pracowników Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie wskazują, że zdecydowana większość dzieci trafiających do rodzin zastępczych boryka
się czy to z problemami zdrowotnymi, czy też z zaburzeniami psychologicznymi. Rodziny zatem
muszą mieć możliwość zdiagnozowania tych problemów, a następnie otrzymania
specjalistycznej pomocy.
W tym zakresie rodziny zastępcze mogą uzyskać informacje w PCPR, a następnie otrzymać
skierowanie do odpowiedniej wyspecjalizowanej poradni. Jednakże same PCPR nie zawsze
dysponują własnymi specjalistami, czy też nie współpracują na stałe z odpowiednimi osobami
bądź instytucjami. Nieco inaczej wygląda to w Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie
działających w największych miastach województwa, które ze względu na większe środki oraz
liczbę klientów zatrudniają większą liczbę specjalistów.
Kolejna z potrzeb rodzin pełniących pieczę zastępczą ściśle wiążę się z potrzebą
specjalistycznego wsparcia dziecka z dysfunkcjami. Rodziny zastępcze z powiatów ziemskich,
w szczególności mieszkające poza miastem powiatowym mają problem z dojazdem
do specjalisty, który – jak można sądzić po wypowiedziach pracowników PCPR – w wielu
przypadkach jest ulokowany poza powiatem. W niektórych powiatach stosowane są również
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rozwiązania ułatwiające skorzystanie z pomocy psychologa, np. poprzez co tygodniowe dyżury
w każdej z gmin powiatu, co rozwiązuje problemy z transportem.
Kolejną ważną kategorią potrzeb rodziców zastępczych jest potrzeba ich wsparcia
psychologicznego oraz wymiany doświadczeń z innymi rodzicami zastępczymi. Możliwość
uczestniczenia w spotkaniach grup wsparcia jest dla rodziców szansą na wymianę doświadczeń
i wspólnego szukania rozwiązań ich problemów. Grupy wsparcia nie istnieją przy wszystkich
PCPR, brak jednak szczegółowych danych, w których powiatach istnieje tego typu deficyt.
Pracownicy PCPR zauważają, że w wielu rodzinach zastępczych potrzebna jest terapia – czy to
rodzinna, czy też systemowa – ukierunkowana na lepsze zrozumienie zachodzących w rodzinie
relacji. Pracownicy PCPR dostrzegają, że wiele zachowań rodziców powoduje pewne
niepożądane reakcje dzieci (np. wynikające z ich doświadczeń życiowych), czego nie są
świadomi rodzice zastępczy, a co ostatecznie staje się źródłem konfliktów w rodzinie. Ponadto
problematyczna w sprawowaniu pieczy zastępczej okazuje się być idea przyświecająca
Ustawie, polegająca na umożliwieniu dzieciom reintegrację z rodziną pochodzenia.
A jednocześnie trudno budować nową rodzinę, kiedy pozostaje się w kontakcie ze starą –
biologiczną. Autorzy raportu „Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce” wskazują
na wzajemną niechęć rodzin zastępczych i rodzin pochodzenia, „wygodnictwo” rodziców
biologicznych, obawę rodziców zastępczych o negatywny wpływ rodziców biologicznych
na dziecko, a także quasi-adopcyjne podejście do pieczy zastępczej przez część rodziców
zastępczych67 jako na bariery reintegracji dziecka z rodziną biologiczną. Stąd też terapia całej
rodziny jest bardzo ważnym elementem wspierania skutecznego wypełniania funkcji
opiekuńczej.
Pracownicy PCPR wskazywali również na istnienie niezaspokojonych potrzeb materialnych
wśród rodzin zastępczych. Nie widzą jednak możliwości rozwiązania tego problemu przy
obecnej wysokości poświęcanych na ten cel środków.
W kontekście potrzeb rodzin zastępczych, zdaniem pracowników PCPR, kluczowe jest wsparcie
rodzin biologicznych dzieci przez Ośrodki Pomocy Społecznej, a w szczególności przez
Asystenta Rodziny. Celem tych działań jest przywrócenie rodzinie biologicznej jej funkcji, tak by
dziecko mogło się wychowywać i rozwijać w rodzinie biologicznej. O tym będzie mowa
w rozdziale 8.2.2.
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Ibidem, str. 93.

strona 115

8.

Inne formy wsparcia wypełniania funkcji opiekuńczej wobec
dzieci na terenie województwa wielkopolskiego
Autor: Barbara Leszczyńska
Poza prezentowanymi w poprzednim rozdziale formami wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji
opiekuńczej na poszczególnych etapach ich rozwoju zdiagnozowano inne typy wsparcia, które
mniej zależą od etapu rozwoju rodziny, a bardziej od innych czynników związanych z sytuacją
społeczno-zawodową rodziców.

8.1 Wsparcie oferowane przez rodziny pochodzenia i kręgi przyjacielskie

Ze wsparcia rodziny lub przyjaciół w codziennej opiece nad dziećmi (np. przyprowadzanie
i odprowadzanie do szkoły, przygotowanie posiłków, opieka pod nieobecność rodziców)
korzysta 24% badanych respondentów. Wyraźnie można zauważyć wzrost tego odsetka wraz
ze wzrostem liczby dzieci poniżej 24 roku życia w rodzinie68. Częściej z takiej pomocy korzystają
rodzice samotnie wychowujący dzieci (31%), a także rodzice z rodzin wielopokoleniowych
(28%) i rodzin, w których pracuje obydwoje małżonków. Wsparcie innych osób w codziennej
opiece nad dzieckiem jest wykorzystywane przede wszystkim przez rodziców najmłodszych
dzieci (do lat 3 – 53%, od 3-6 – 49%), wraz z wiekiem dzieci znacząco spada (dla dzieci w wieku
6-12 lat wynosi 33%, 13-18 lat – 15%). Wynika to z dość oczywistego faktu, że starsze dzieci
wymagają mniejszego nadzoru, a wiele czynności mogą wykonywać samodzielnie.
Najczęściej wymienianą osobą udzielającą wsparcia jest babcia dziecka (w aż 53%
przypadkach). Dziadkowie są wymieniani dwa razy rzadziej (26%). Badania69 pokazują, że
kobiety w wieku 50+ posiadające wnuki czują swoistą presję społeczną nakazującą im wsparcie
swoich dzieci w pełnieniu funkcji opiekuńczej, co wpływa na spadek aktywności zawodowej
kobiet powyżej 50 roku życia.
W dalszej kolejności badani korzystają z opiekunek do dzieci (8%), a następnie z pomocy
przyjaciół (5%). W pojedynczych przypadkach wymieniani są dalsi krewni. Badania jakościowe
również nie wskazały, by rodzina otrzymywała wsparcie ze strony kręgów przyjacielskich.
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Korelacja na poziomie R=0,1, istotność 0,01
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Wykres 19. Liczba posiadanych dzieci a korzystanie ze wsparcia innych osób (np. przy
odprowadzaniu lub odbieraniu ze szkoły, gotowaniu posiłków, opiece
podczas nieobecności rodziców w domu lub innych)
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Źródło: Badanie CATI, n=600

Wypowiedzi z badania jakościowego i dane z badania ilościowego pokazują, że to przede
wszystkim kobiety wciąż pełnią funkcję opiekuńczą wobec najmniejszych dzieci. Sądząc
po wypowiedziach z badania jakościowego – szczególną rolę odgrywa matka żony/partnerki,
natomiast matka męża/partnera znacząco rzadziej pojawia się w wywiadach jako oferująca
wsparcie.
Modele oferowanego przez babcie wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczej
Babcie wspierają wypełnianie funkcji opiekuńczej nad dzieckiem w różnorodny sposób –
zależnie od wieku dziecka. Pierwszy wyróżniony model to przejęcie przez babcie głównej
opieki nad dzieckiem, kiedy matka wraca do pracy zawodowej. Badania ilościowe pokazują
dodatkowo, że możliwość skorzystania ze wsparcia babci zniechęca matki do korzystania
z urlopu wychowawczego. Wśród kobiet, które były wspomagane przez babcię dziecka,
z urlopu wychowawczego skorzystało 32% badanych matek, o 10 pkt. proc. mniej niż
w przypadku kobiet, które z takiego wsparcia nie mogły skorzystać.
W pierwszym okresie tuż po urodzeniu dziecka, matka kobiety często wspiera ją
w prowadzeniu domu czy też bezpośredniej opiece nad dzieckiem. Wydaje się, że ma to
szczególne znaczenie przy pierwszym dziecku, kiedy to matka nie ma jeszcze doświadczenia
w opiece nad niemowlęciem.

strona 117

Jak już zostało wcześniej powiedziane, w społeczeństwie funkcjonują przekonania, że bardzo
małe dziecko powinno pozostać przy matce, z którą łączy je bardzo silna więź. Instytucjonalne
formy opieki nie budzą z jednej strony zaufania części rodziców, a z drugiej są dla większości
rodziców po prostu niedostępne. Przejęcie opieki nad dzieckiem przez babcię jest postrzegane
w tym kontekście jako rozwiązanie zarówno dostępne, jak i bezpieczne. Tak mówi o tym mówi
matka mieszkająca na terenach wiejskich i powracająca do pracy po urodzeniu dziecka:
Też człowiek inaczej oddaje, jak daje swojej mamie pod opiekę. Bo człowiek nie
myśli, co się będzie działo w tym żłobku, jak tam jest. To też jest zupełnie inaczej.
(FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa wiejska)
Ta wypowiedź pokazuje również, że na terenach wiejskich instytucjonalne formy opieki cieszą
się mniejszym zaufaniem. Z drugiej strony bardzo ważnym czynnikiem przemawiającym
za skorzystaniem ze wsparcia oferowanego przez babcie dziecka są argumenty finansowe –
babcia dziecka opiekuje się wnukami bezpłatnie, co odciąża znacząco budżet domowy. Jako
przykład takiego myślenia można przytoczyć poniższe wypowiedzi ojców, mieszkańców
jednego z miast powiatowych:
Moja żona dostała praktycznie pracę po urodzeniu dziecka i po urlopie
macierzyńskim i teraz też to życie zaczęło się układać gdzieś tam, teściowa poszła
na wcześniejszą emeryturę. Po prostu gdzieś tam może w planach jest drugie
dziecko też z tym związane, że człowiek ma jakieś, nie będzie pracował mówiąc
nieładnie na opiekunkę, która będzie przychodziła, tylko gdzieś tam po prostu
układa sobie to życie
Teściowa burzy ten harmonogram trochę. Ale to nie może narzekać, bo to jest
najtańsza opiekunka. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa wiejska)
Możliwość skorzystania z opieki babci jest zatem postrzegana przez rodziców jako duże
wsparcie w tym, wydaje się, najtrudniejszym okresie, a także – przy braku możliwości
skorzystania z instytucjonalnej opieki i braku środków na zatrudnienie niani – jako jedyna
szansa na powrót kobiety na rynek pracy czy też kontynuowania nauki przez kobiety
studiujące.
Obowiązki babci, jako głównej opiekunki dość często, sądząc po częstotliwości wypowiedzi
respondentów kończą się w momencie dostania się dziecka do przedszkola. Jako przykład
można przytoczyć następującą wypowiedź:
Ja z uwagi na to, że pracujemy z żoną od 7 do 15, mamy tak zwaną pomoc, czyli
teściową w domu, którą zawsze przywożę. Później się ją odwozi do domu tutaj
blisko na Helenki. I teściowa się ogólnie zajmuje. Dotychczas się zajmowała.
Od września córa pójdzie do przedszkola. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6
lat, grupa wiejska)
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Tak, jak w przytoczonym cytacie – babcia często przestaje sprawować główną opiekę nad
dzieckiem w momencie, gdy dziecko właśnie idzie do przedszkola. Jednak należy zauważyć, że
wsparcie babci w tym momencie się nie kończy, a zmienia. Po zakończeniu pełnienia funkcji
głównej opiekunki babcie często zaczynają realizować drugi zdiagnozowany model wsparcia –
uzupełnianie opieki nad dzieckiem – polegający na pełnieniu opieki w czasie, gdy dziecko nie
znajduje się w przedszkolu lub szkole, a rodzice wciąż są poza domem. Obowiązkiem babć
często staje się (w różnych konfiguracjach) odprowadzanie dziecka do przedszkola, czy
pierwszych klas szkolnych, przyprowadzanie z przedszkola lub szkoły, pełnienie opieki
do momentu powrotu rodziców z pracy. W tym czasie babcie często przygotowują posiłki,
czasem dla całej rodziny:
Ja podobnie, rano wstaję, budzę dziecko, które nie chce wstać do przedszkola,
bo jeszcze by sobie pospało. Wstajemy, jakieś szybkie płatki, zawożę go
do przedszkola, zostawiam, a sama jadę prosto do pracy, odbiera mi go
na szczęście mama o 13, po pracy jadę prosto po niego, od mamy jedziemy
do domu. Obiad na szczęście dostaję od mamy i nie muszę się martwić i robić,
zdarza się to często. I później jakaś nauka, pisanie literek, szlaczki, kolorowanie,
jakieś prasowanie. Męża nie ma, bo mąż cały czas jest w rozjazdach, nawet
rzadko, kiedy jest na weekend. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa
wiejska)
W niektórych domach babcie odgrywają wciąż znaczącą rolę, gdy dzieci są już starsze (powyżej
10 roku życia). Mogą przygotowywać dzieci do szkoły, gdy rodzice wychodzą bardzo wcześnie
do pracy (przygotować śniadanie, kanapki do szkoły), czy też spełniać rolę swoistej świetlicy,
gdy dziecko po szkole przychodzi do babci, tam zjada ciepły posiłek, a wraca do domu
po powrocie rodziców.
Trzecim modelem wspierania rodzin z dziećmi przez rodziny pochodzenia jest wsparcie
okazjonalne – w sytuacjach, gdy rodzice wnuka chcą spędzić wieczór poza domem, a także
w trakcie wakacji – zabierając wnuki na pewien okres czasu do siebie. Ten model jest
realizowany głównie przez babcie i dziadków wciąż aktywnych zawodowo lub mieszkających
w większej odległości od rodziny.
W badaniu jakościowym zdiagnozowano również, że rodziny pochodzenia wspierają rodziny
z dziećmi materialnie, przy czym wparcie to – bazując na wypowiedziach uczestników
wywiadów – najczęściej przybiera formę zakupu dóbr przeznaczonych dla dziecka: ubranek,
zabawek czy słodyczy. Bezpośrednie wsparcie finansowe pojawia się, gdy dzieci są starsze
i dziadkowie finansują wnukom wyjazdy czy dodatkowe zajęcia. Jednakże dość powszechne
wydaje się finansowanie przez dziadków podstawowych dóbr materialnych, jakimi są odzież
czy buty dla dziecka.
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Czynniki wpływające na możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego przez rodziny
pochodzenia
Badania jakościowe pokazały, że wsparcie rodzin pochodzenia, a głównie babć jest dość
powszechne. Niemal każdy respondent przywoływał sytuacje, w których mógł skorzystać
z pomocy rodziców swoich lub partnera. Jednakże, by możliwe było skorzystanie ze wsparcia
rodzin pochodzenia w dwóch pierwszych opisywanych modelach muszą zostać spełnione dwa
warunki:
1) Dziadkowie muszą mieszkać razem z rodziną z dziećmi lub w niewielkiej odległości.
W sytuacjach, gdy dziadkowie mieszkają dalej, ich możliwość wsparcia często ogranicza
się do zabrania do siebie dzieci na czas wakacji.
W sytuacji, gdy dziadkowie mieszkają niedaleko, babcia dziecka przychodzi do rodziny.
Gdy odległość jest trochę większa, babcia jest przywożona. Jak można sądzić
po wypowiedziach uczestników wywiadów jakościowych, rzadsza jest sytuacja, gdy
małe dziecko jest dowożone/przyprowadzane do mieszkania babci.
2) Babcie (rzadziej dziadkowie) muszą mieć wolny czas, który mogą zagospodarować
na pełnienie funkcji opiekuńczej.
W tym kontekście uczestnicy wywiadów wspominali o przejściu babci dziecka
na wcześniejszą emeryturę, co umożliwia jej zajęcie się wnukami w większym
wymiarze, a co znowuż jest dużym odciążeniem dla matki dziecka. Jedna z rodzin –
uczestnicząca w wywiadzie grupowym – dzięki wsparciu babci, która przeszła
na wcześniejszą emeryturę, zaczęła planować kolejne dziecko. Może to wyjaśniać
pokazany na początku rozdziału związek pomiędzy liczbą dzieci a możliwością
skorzystania ze wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczej przez rodzinę.

Rodziny z dziećmi bardzo doceniają wsparcie udzielane im przez ich rodziny pochodzenia.
Często pomoc ta jest postrzegana jako nieodzowna w codziennym funkcjonowaniu, o czym
może świadczyć poniższa wypowiedź:
Jakby nie było dziadków to też sobie nie wyobrażam jak funkcjonują ludzie, którzy
nie mają takiej pomocy. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 6-13 lat, grupa wiejska)
Z drugiej jednak strony pomoc ta wydaje się tak bardzo naturalna, że wiele osób może nie
dostrzegać, jak wiele zyskuje dzięki wsparciu ze strony babci dziecka.
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8.1.1 Podsumowanie

Pierwszym wnioskiem płynącym z analizy form wsparcia kręgów przyjacielskich z wypełnianiu
przez rodziny funkcji opiekuńczej wobec potomstwa jest stwierdzenie, że de facto rodziny
z takiego wsparcia korzystają bardzo rzadko. W badaniach ilościowych na taką odpowiedź
wskazało 5% badanych, natomiast w badaniach jakościowych żaden z uczestników wywiadów
nie zadeklarował korzystania z tego typu wsparcia. Analizując sposoby pełnienia funkcji
opiekuńczej przez rodziny można zaobserwować miejsca, w których wzajemne wsparcie
kręgów przyjacielskich czy sąsiedzkich mogłoby ułatwić funkcjonowanie tych rodzin. Jako
przykład można wskazać transport dzieci do przedszkola na terenach wiejskich. Konieczność
dowozu dziecka bywa ograniczeniem w skorzystaniu z oferty przedszkola znajdującego się
w innej miejscowości. Zorganizowanie się rodziców posiadających dzieci w zbliżonym wieku
mogłoby te utrudnienia ograniczyć.
Pomoc w pełnieniu funkcji opiekuńczej nad potomstwem jest głównie niesiona przez rodziny
pochodzenia – szczególną i kluczową rolę odgrywa babcia dziecka i, jak pokazuje badanie
jakościowe jest to zazwyczaj matka matki dziecka. Możliwość skorzystania z jej wsparcia dla
wielu matek jest jedyną szansą na powrót na rynek pracy czy też ukończenie edukacji. Brak
możliwości skorzystania ze wsparcia babci dla części matek oznacza przedłużenie okresu braku
aktywności zawodowej. Z drugiej strony zaś, chęć pomocy w wychowaniu wnuków wypycha
cześć kobiet w wieku 50+ poza rynek pracy (np. zachęca do przechodzenia na wcześniejszą
emeryturę). Z punktu widzenia celów polityki prorodzinnej i zwiększania aktywności
zawodowej kobiet potrzebne są rozwiązania, które zwiększą możliwość łączenia przez kobiety
– zarówno matki, jak i babcie – ról rodzinnych i zawodowych. Dodatkowo należy tutaj zwrócić
uwagę na wnioski, które nie wprost wyłaniają się z badania jakościowego. W części rodzin
ojcowie dzieci wykonują pracę poza miejscem zamieszkania (np. wracając do domu
na weekend) czy też dorabiają w innych miejscach pracy. W takich sytuacjach są niemal
wykluczeni z codziennej opieki nad dziećmi, a luka ta bywa zapełniana właśnie przez wsparcie
babć. Zasadne wydaje się zatem nie tylko wspieranie rozwiązań umożliwiających łączenie ról
zawodowych i rodzinnych dla kobiet, ale wypracowanie takich rozwiązań i ich promowanie
również wśród mężczyzn, którzy w ten sposób uzyskują możliwość większego włączenia się
w wypełnianie funkcji opiekuńczej.
Zwiększenie dostępności instytucji opieki nad małym dzieckiem mogłoby wpłynąć na zmianę
modelu zajmowania się przez babcię dzieckiem do lat 3. Być może, zamiast pełnienia głównej
opieki nad dzieckiem, uzupełniałaby opiekę instytucjonalną, jak to ma miejsce w przypadku
dzieci uczęszczających do przedszkola.
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8.2 Wsparcie oferowane przez sektor publiczny dla rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji
Wsparcie oferowane przez sektor publiczny skupia się na wsparciu rodzin, które utraciły lub
mają ograniczoną zdolność do pełnienia funkcji opiekuńczej. Jest to obszar zagospodarowany
przez instytucje pomocy społecznej, które działają zgodnie z przepisami opisanymi skrótowo
w rozdziale poświęconemu podstawom prawnym wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji
opiekuńczych.

8.2.1 Wsparcie finansowe – zasiłki
Poniżej przedstawiono najważniejsze opinie respondentów dotyczące wsparcia finansowego
otrzymywanego z pomocy społecznej.
Jak pokazują badania jakościowe, respondenci postrzegają zasiłki jako główny element
wsparcia oferowanego przez państwo rodzicom. W polskim systemie zasiłki rodzinne
skierowane są do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, jednakże, zdaniem
uczestników wywiadów jakościowych, w rzeczywistości wspierają one jedynie bardzo ubogie
rodziny (ze względu na obowiązywanie bardzo niskiego kryterium dochodowego). Trudno nie
zgodzić się tymi opiniami w sytuacji, gdy progi zostały podniesione w roku 2012 po 7 latach bez
dokonywania zmian.
Dane statystyczne wyraźnie pokazują, że stopień dostępności zasiłków rodzinnych przez
ostatnie 7 lat wyraźnie spadał. W roku 2012 zasiłki rodzinne przyznano 127 109 wielkopolskim
rodzinom (w Polsce 1 285 312), czyli o 35% mniej niż w roku 2008, gdzie 194 225
wielkopolskich rodzin otrzymało wsparcie (w Polsce 1 922 226).
Wśród uczestników wywiadów pojawiały się opinie, że zazwyczaj braknie kilku złotych,
by otrzymać zasiłek. Wysokość zasiłku rodzinnego również nie jest satysfakcjonująca, ponieważ
jest to kwota, której ‒ zdaniem uczestników wywiadów grupowych ‒ nie odczuwa się
w budżecie domowym. Opinie na temat świadczeń rodzinnych dobrze obrazuje poniższy
dialog, który wywiązał się podczas wywiadu grupowego:
- Nie, że zasiłek wychowawczy jest nie wiem, 60 złotych to nawet na paczkę
pampersów nie starczy, tak?
- Trzeba się jeszcze załapać na taki zasiłek.
- Trzeba, bo czasami…
- Bo jakoś mają przelicznik od pensji…
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- Ja się nie załapałam ani razu.
- Ja też nie.
- Od 4 lat, piąty będzie, wcześniej mieszkałam w Szczecinie. I urodziło się jedno
dziecko, potem drugie. Pracował tylko mąż. Ani razu się nie załapałam na zasiłek
wychowawczy. Zawsze to 5, 6 złotych było więcej. (FGI z opiekunami dzieci
w wieku 6-13 lat, grupa miejska)
W kontekście wysokości progów dochodowych ważny jest również fakt, że ich wysokość ma
jednocześnie wpływ na otrzymywanie innych form wsparcia. Jedna z kobiet tak opisuje swoją
historię:
A moje dziecko przez 15 lat nie było na wakacjach. Mnie na te wakacje nie było
stać. Ja nie dostałam. Jak poszłam poprosić o darmowe korepetycje, bo był taki
etap w Poznaniu, że udzielano dzieciom właśnie z problemami domowymi
korepetycji, to się okazało, że mam za dużo, żeby zdechnąć a za mało, żeby
przeżyć? Ponieważ mam ten wyższy próg. Nie mam 520 złotych tylko mam 700
złotych to już mojemu dziecku się te korepetycje darmowe nie należą. I wiecie, co?
Szlag mnie trafił, po prostu szlag mnie trafiał. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 1318 lat, grupa wiejska)
Dlatego też wydaje się, że w przypadku działań samorządów ukierunkowanych na wsparcie
rodzin w pełnieniu przez nie różnorodnych funkcji, kryterium dochodowe albo nie powinno być
w ogóle uwzględniane, albo też powinno zostać podwyższone.
W przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) młode matki
zwracały uwagę na dużą biurokrację związaną z otrzymaniem tego świadczenia: konieczność
wizyty w kilku miejscach, brak możliwość wykonania ksera dokumentów na miejscu. Brak
informacji i płynące z tego konsekwencje – zdaniem jednej z badanych młodych matek
z obszarów wiejskich – de facto obniżyły jej kwotę świadczenia, gdyż musiała ponieść
dwukrotnie koszty dojazdu do odległego miejsca. Jest to o tyle znaczące, że zdaniem
uczestników wywiadów wysokość świadczenia pokrywa zaledwie niewielką część wydatków
związanych z urodzeniem dziecka. Należy tu zauważyć, że samorządy również mogą
wprowadzać własne dodatkowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.
Badanie jakościowe pokazało jednocześnie, że rodziny pełniące funkcję opiekuńczą wobec
dzieci mają wystarczającą wiedzę na temat sposobów uzyskiwania świadczeń, ich typu oraz
wysokości. Pokazuje to, że poszukiwały one informacji na temat tego, jak państwo może je
wesprzeć finansowo.
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Wśród postulatów rodziców pojawiły się głosy, by system wsparcia rodziny powiązany był
bardziej z liczbą dzieci w rodzinie, a nie z jej dochodami. Rodzice przytaczali jako wzór
przykłady innych krajów UE stosujących rozbudowany system finansowego wsparcia rodziny.

8.2.2 Wsparcie oferowane przez ośrodki pomocy społecznej i możliwe obszary usprawnień
Kluczową instytucją dla wspierania rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji opiekuńczej są
podległe gminom ośrodki pomocy społecznej. Bezpośrednia praca z rodzinami, które napotkały
na problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczej, pozwala wskazać z jednej strony na typy
wsparcia oferowane przez sektor publiczny, z drugiej zaś na deficyty wsparcia i potrzeby
rodzin.
Organizowanie wsparcia w formie pracy z rodziną to obowiązek gminnych instytucji
samorządowych – główną rolę w świadczeniu tej formy wsparcia odgrywają ośrodki pomocy
społecznej (zadania te mogą być także zlecane przez gminę/miasto innym podmiotom).
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej praca z rodziną przyjmuje
w szczególności takie formy jak:






udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
prowadzenie terapii i mediacji;
świadczenie usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
udzielanie pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych dla rodzin przeżywających
sytuacje kryzysowe (art. 10 ust. 3).

Asystent rodziny
W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej może zostać powołany asystent rodziny70. W chwili obecnej dane na temat
wykorzystywania asystentury w pracy z rodziną nie są optymistyczne. W Wielkopolsce pod
koniec 2012 roku pracowało 195 asystentów rodziny, którzy objęli pomocą 1 775 rodzin71.
Katalog możliwych działań asystenta rodziny w ramach pracy z rodziną jest szeroki i obejmuje
m.in. (art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):


opracowanie i realizację, we współpracy z członkami
pracownikiem socjalnym, planu pracy z rodziną;

rodziny

i właściwym

70

Zgodnie z ustawą, asystent rodziny nie może pracować z więcej niż 20 rodzinami równocześnie (art. 15
ust. 4).
71
Źródło: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2012-07-01 do 2012-12-31.
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udzielanie wielowymiarowej pomocy w zakresie: poprawy ich sytuacji życiowej (w tym
umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego), rozwiązywania problemów
socjalnych, rozwiązywania problemów psychologicznych i problemów wychowawczych
z dziećmi;
wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także
pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy;
udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla dzieci i rodziców;
podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
członków rodziny;
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

Jak widać z powyższego zestawienia, praca z rodziną prowadzona przez asystenta rodziny ma
obejmować swoim zakresem całokształt sytuacji danej rodziny będącej w kryzysie. Jakkolwiek
można przypuszczać, że wsparcie nakierowane jest przede wszystkim na poprawę funkcji
ekonomicznej i funkcji opiekuńczo-socjalizacyjnej realizowanej wobec małoletnich dzieci, ta
forma pomocy rodzinie może być wykorzystywana także w celu wzmocnienia potencjału
rodziny w sprawowaniu opieki nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi.
Badanie jakościowe prowadzone w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie wskazywało, że
istnieje duża potrzeba wykorzystywania tego narzędzia pracy z rodziną ‒ w szczególności
w rodzinach biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Jednocześnie
pracownicy PCPR zauważają zjawisko rotacji w tym zawodzie:
I zwykle, jeżeli jest przydzielony asystent, wie coś o rodzinie, to zwykle się zjawiają
i dzielą się tymi informacjami, które mają. Myślę, że tutaj problemem jest taki
troszeczkę brak ciągłości. Bo asystenci rodzin, w ogóle ta rola też się pojawiła
w momencie nowej ustawy, wejścia jej w życie i na razie to są takie wprawki
troszeczkę. I ci asystenci się zmieniają, ta praca ich jest na takie umowy
krótkoterminowe, więc (…) myślę, że dlatego jest utrudniona ich praca. (IDI
z PCPR)
Przedstawiona wypowiedź pokazuje, że stanowisko asystenta rodziny nie weszło jeszcze
na stałe do zespołów ośrodków pomocy społecznej. Asystent jest zatrudniany na krótki okres,
w ramach
projektów,
co
nie
sprzyja
ani
wypracowywaniu
rozwiązań
wewnątrzinstytucjonalnych, ani nie sprzyja długofalowej pracy z rodziną. Dodatkowo, jak
można sądzić po analizie wywiadów jakościowych, wciąż zawód asystenta rodziny nie jest
w pełni zdefiniowany: jakie zadania wchodzą w zakres jego obowiązków, z jakich instrumentów
może korzystać, co ‒ zdaniem rozmówców ‒ może powodować się nakładanie zawodów
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asystenta rodziny i pracownika socjalnego. Tak o tym mówi jedna z pracownic ośrodka pomocy
społecznej:
Jeśli chodzi o wsparcie, to myślę, że ta funkcja asystenta, która zaczyna u nas
raczkować byłaby dobrą funkcją, gdyby asystenci wiedzieli, jakie mają zadania i co
konkretnie mają robić, żeby nie powielali też roli pracownika socjalnego, czyli
pokazywali palcem - w sensie wypisywali na kartce, co, kto ma zrobić, a kierowali
bardziej tymi osobami, które mają trudności w różnych sprawach. Czy to w opiece
nad dzieckiem czy w życiu codziennym. Żeby to była naprawdę osoba
towarzysząca w codziennym życiu, a nie osoba, która pojawia się raz na 2 tygodnie
na pół godziny. To tacy psy przewodnicy, ale to są też tacy towarzysze. Ja myślę, że
asystent rodziny powinien na początku taką osobą towarzyszącą, a później trochę
wyluzować i się odcinać od rodziny, ale dawać jej cały czas takie poczucie, że jest
i że ta rodzina może na tą osobę liczyć.(IDI z OPS)
Również uczestnicy panelu ekspertów zwracali uwagę na potrzebę kształcenia przyszłych kadr
ośrodków pomocy społecznej, które będą mogły realizować zadania asystenta rodziny. Ich
zdaniem dużą rolę może odegrać Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu
kształcące w takich kierunkach (podległe samorządowi), jak również inne uczelnie wyższe,
na które samorząd województwa nie ma bezpośredniego wpływu.

8.2.3 Deficyty wsparcia publicznego
Badania jakościowe pozwoliły zdiagnozować potrzeby w zakresie wsparcia rodzin
dysfunkcyjnych, które wciąż nie są w pełni zaspokojone. Badani pracownicy pomocy społecznej
na co dzień pracujący z klientami dość jednoznacznie wskazywali, że największym deficytowym
obszarem wsparcia jest możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistycznego, np. psychologa,
terapeuty, prawnika. Rodziny dysfunkcyjne, a w szczególności wychowujące się w nich dzieci,
często mają problemy psychologiczne wymagające dłuższej terapii. Mieszkańcy małych
miejscowości, a czasem również mieszkańcy miast powiatowych do 50 tysięcy mają utrudniony
dostęp do tego typu wsparcia. O ile w przypadku rodzin wydolnych wychowawczo może to
bezpośrednio nie wpływać na wypełnianie samej funkcji opiekuńczej, o tyle w przypadku
rodzin dysfunkcyjnych może decydować o tym, czy dziecko pozostanie w rodzinie biologicznej.
Tak mówi o tym asystent rodziny w jednej z gmin w powiecie poznańskim:
Jeszcze chciałabym właśnie, szczególnie brakuje na terenie naszej gminy,
specjalistów, do których rodziny miałyby dostęp, właśnie typu większa ilość
psychologów, dostęp do prawnika, do jakiś terapii dla rodzin mających problemy,
bo na to ja wiem, że chciałabym to realizować, ale często nie ma na to pieniędzy
i my po prostu tych ludzi musimy najczęściej wysyłać do Poznania, a jest właśnie,

strona 126

no dużo takich rodzin potrzebujących, czy dzieci, bo jeżeli jest problem z dzieckiem,
no to ja idę z nim do psychologa szkolnego, czy wysyłam rodziców do psychologa
szkolnego, ale oni też nie mają tyle czasu, żeby poświęcić na ich problemy i w tym
jest też problem.(IDI z OPS)
Niską dostępność do wsparcia psychologicznego potwierdzają również dane o liczbie
gabinetów psychologów i pedagogów szkolnych przedstawione na poniższej mapie. W tym
zakresie wyraźny deficyt jest widoczny w powiatach: kolskim, kaliskim, kępińskim, ostrowskim,
ostrzeszowskim i pleszewskim, gdzie w mniej niż w jednej czwartej szkół znajduje się gabinet
psychologa lub pedagoga szkolnego.
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Mapa 6. Liczba gabinetów specjalistycznych w szkołach
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Źródło: SIO, dane za rok 2012
Należy jednak podkreślić, że część gmin i powiatów próbuje wyjść naprzeciw opisywanym
ograniczeniom. Jako przykład można podać dyżury psychologów z PCPR w każdej gminie
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powiatu czy też nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie. Należy
jednak również uwzględnić fakt, że organizacje pozarządowe działają głównie w dużych
ośrodkach miejskich w województwie, co działa na niekorzyść rodzin zamieszkujących tereny
wiejskie.
Drugim ważnym obszarem deficytowym jest utrudniony dostęp do informacji na temat
możliwych form wsparcia rodziny w sytuacji kryzysowej. Pracownicy pomocy społecznej
dostrzegają, że rodziny, które nagle znalazły się trudnej sytuacji życiowej związanej np.
z przemocą, problemami zdrowotnymi, korzystające ze wsparcia innych służb państwowych
(np. policja, służba zdrowia) nie otrzymują informacji, jaką pomoc mogą otrzymać i gdzie
można ją uzyskać. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach nagłych i kryzysowych, gdy rodzina
czy rodzic może czuć się zagubiony czy pozbawiony pomocy. Uczestnicy panelu ekspertów
zwrócili również uwagę, że to właśnie ośrodki pomocy społecznej mogą pełnić rolę swoistej
informacji dla osób potrzebujących wsparcia. Jednakże nie zawsze tak jest. Dlatego też
uczestnicy panelu ekspertów wskazywali na potrzebę szkolenia kadr pomocy społecznej
w zakresie wiedzy o usługach innych instytucji i umiejętności kierowania klienta
do odpowiednich miejsc. Konieczne jest przyjęcie filozofii „jednego okienka” przez
pracowników służb społecznych (działającego na zasadzie: "co mogę, załatwię w innych
instytucjach sam i dostarczę klientowi wynik") – w tym zakresie dużą rolę może odegrać
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Badane organizacje pozarządowe wskazały również, że w chwili obecnej dużym problemem dla
ubogich rodzin z dziećmi jest brak dostępu do mieszkań socjalnych. W Wielkopolsce w 2012
roku dostępnych było 4580 mieszkań socjalnych. O ile trudno uznać to za wystarczającą liczbę,
o tyle należy zauważyć, że mieszkań socjalnych w ciągu ostatnich 3 lat przybyło niemal
o połowę. Wydaje się zasadne utrzymanie tego trendu. Wątek ten został również poruszony
przez badaną matkę mieszkającą w Poznaniu, która od lat zmaga się z problemami
mieszkaniowymi:
Może ja bym chciała jeszcze piątkę dzieci, ale gdzie ja mam ją wychować? Gdzie ja
mam je mieć, jeżeli ja już dzisiaj mam zagrożone, że ja za pół roku mogę nie mieć
gdzie mieszkać, tak? Do bloku [z mieszkaniami socjalnymi] nie pójdę, bo nie ma
miejsc. Nie umierają podobno teraz w tych czasach, wszyscy żyją, nie? Od jakichś
tam lat 20-tych wszyscy żyją, nikt nie umarł, nie ma opcji na mieszkanie.
Jakiekolwiek to się wpisać tutaj na listę. Jak się wpiszesz na listę to 15 lat musisz
czekać, nie? Ja nie wiem, co będzie ze mną za 15 lat. (FGI z opiekunami dzieci
w wieku 6-13 lat, grupa miejska)
Przede wszystkim, aby pełnić funkcję opiekuńczą wobec dzieci, rodzina potrzebuje
odpowiedniego lokum. W sytuacji, gdy rodzina go nie ma, obecne przepisy oraz rzeczywisty
brak mieszkań socjalnych skazuje rodziny na egzystencję w nieprzyjaznych dziecku warunkach.
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Dlatego też jednym z ważnych obszarów rekomendacji skierowanych do samorządów jest
rozwijanie oferty mieszkań socjalnych lub taniego mieszkalnictwa czynszowego.
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej dostrzegają wśród rodzin zapotrzebowanie
na warsztaty rodzicielskie, na których rodzice mogliby porozmawiać o tym, jak wypełniać
funkcję opiekuńczą czy też wypracować wspólnie rozwiązania związane z podziałem
obowiązków domowych. Można sądzić, że mogą one być szczególnie przydatne w przypadku,
gdy w rodzinie pojawia się dziecko, co powoduje zmiany w organizacji całego gospodarstwa
domowego. Tego typu warsztaty mogą być prowadzone przez Ośrodki Pomocy Społecznej
i skierowane do rodzin, w których można spodziewać się problemów z wypełnianiem funkcji
opiekuńczej. Z drugiej strony tego typu warsztaty – w kontekście znaczącego obciążenia kobiet
obowiązkami domowymi ‒ mogą zostać zaadresowane do innych par spodziewających się
dziecka. Można zatem pomyśleć o propagowaniu takiej idei, np. organizując konkursy dla szkół
rodzenia, które włączałyby tego typu zajęcia do swojej oferty.
Uczestnicy panelu ekspertów do listy deficytów wsparcia dołączyli brak funkcjonowania takich
rozwiązań jak karta rodziny (są w tym zakresie już podejmowane pewne działania, ale
wyłącznie dla rodzin wielodzietnych, podczas gdy w rodzinach z dwojgiem dzieci sytuacja bywa
o wiele gorsza72). Karta rodziny ułatwiłaby rodzinom z dziećmi dostęp do miejsc i instytucji
z obszaru kultury, sportu i rekreacji oraz zapewniłaby ulgi dla rodzin z dziećmi.
8.2.4 Wsparcie instytucji publicznych w obszarze zdrowia
Pełnienie funkcji opiekuńczej przez rodziny wiąże się również z ochroną zdrowia
i zapewnieniem odpowiedniego rozwoju biologicznego dzieciom. W tym aspekcie rodzice
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w badaniu jakościowym zauważają niedosyt opieki
medycznej w szkołach i przedszkolach.
Przedstawiane opinie potwierdzają dane z Systemu Informacji Oświatowej, wskazujące
na bardzo niską liczbę gabinetów lekarskich i stomatologicznych. Najgorzej wygląda sytuacja
w powiecie kaliskim, konińskim, leszczyńskim, rawicki i złotowskim, gdzie w mniej niż ¼ szkół
występuje jakikolwiek typ gabinetu lekarskiego.

72

Jak wynika ze sprawozdania MPiPS-03 2012 odsetek rodzin, które otrzymały z OPS pomoc z powodu
trudnej sytuacji życiowej, a sytuacja ta wynikała z wielodzietności stanowią tylko 2% ogółu rodzin
objętych pomocą i jest to podobna wartość, co w skali całego kraju. W 70% rodziny te pochodziły z
obszarów wiejskich, ale i tu wartość jest zbliżona do średniej ogólnopolskiej – 71%.
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Wykres 20. Liczba gabinetów lekarskich w szkołach podstawowych wg powiatów
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Źródło: SIO, za rok 212
Rodzice zwracają dodatkowo uwagę na postępującą prywatyzację obszaru ochrony
i profilaktyki zdrowotnej. Dobrze obrazuje to dialog, który wywiązał się na jednym z wywiadów
grupowych:
Ja jeszcze wrócę do opieki medycznej. Jak ja chodziłam do szkoły podstawowej,
w szkole był gabinet, pielęgniarka i stomatolog. I Pani stomatolog, co pół roku
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brała wszystkie dzieci na przegląd zębów. Była fluoryzacja także jakaś opieka
stomatologiczna.
- Przyszła Pani stomatolog, sprawdziła, zrobiła przegląd ząbków i zaprosiła do
gabinetu.
- Teraz tylko prywatnie. Tak jest w każdym przedszkolu. Tylko jest lakowanie. (FGI
z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa wiejska)
Bazując na wypowiedziach uczestników wywiadów można sądzić, że największa prywatyzacja
nastąpiła właśnie w stomatologii oraz ortodoncji73. Rodzice – uczestnicy wywiadów –
korzystali z prywatnych usług specjalistów w tych obszarach. Zauważali dodatkowo, że koszty
skorzystania z usług specjalistów są wysokie, co uniemożliwia dostęp do tych usług rodzicom
z niższymi dochodami.
Dodatkowo, rodzice dzieci do lat 13 zauważają brak pomocy medycznej w szkole:
Jak Pani higienistka przyjeżdża do szkoły tylko bodajże w czwartki a nie daj Boże
coś się dzieje z jakimś dzieckiem…(FGI z opiekunami dzieci w wieku 6-13 lat, grupa
miejska)
W opinii rodziców szkoła nie zapewnia podstawowej ochrony zdrowia dzieci, a więc nie
zaspokaja jednego z ważnych elementów funkcji opiekuńczej.
Rodzice, których dzieci miały problemy zdrowotne, zgłaszają również wiele uwag do działania
polskiej służby zdrowia. Jednakże jako najważniejszy problem wskazują długie oczekiwanie
na wizytę u lekarzy specjalistów. Tym, co zwraca również uwagę, są kłopoty z dostępem
do informacji na temat praw, jakie przysługują ich dzieciom. Bardzo dobrym przykładem jest
sytuacja, z jaką spotkała się jedna z badanych matek w czasie, gdy sama nie posiadała
ubezpieczenia zdrowotnego, a chciała je uzyskać dla swojego dziecka. Podczas wizyty w OPS
dowiedziała się, że musi zgłosić się do NFZ, gdzie dopiero uzyskała informacje, że
ubezpieczenie przysługuje każdemu dziecku do 18 roku życia (lub do 24 jeśli kontynuuje
naukę). Z tą wiedzą udała się do lekarza, który po wizycie zwrócił jej uwagę, że on nie
otrzymuje za to zapłaty. Opisana sytuacja wskazuje przede wszystkim na brak podstawowej
wiedzy zarówno wśród pracowników OPS, w którym informacje próbowała uzyskać
respondentka, jak i innych instytucji. Uzyskanie prostej informacji kosztowało matkę troszczącą
się o swoje dziecko wiele czasu i energii. Zatem w tym miejscu po raz kolejny należy
postulować o zwiększenie dostępu rodziców do informacji na temat przysługujących im praw.

73

Wg danych krajowego konsultanta ds. ortodoncji 90% lekarzy prowadzi praktykę prywatną. Dzieci
do lat 12 mogą skorzystać z usług w ramach NFZ.
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8.3 Wsparcie oferowane przez trzeci sektor i możliwe obszary usprawnień
Wsparcie w wypełnianiu funkcji opiekuńczej oferowane przez trzeci sektor może przyjmować
różne formy. Korzystając z kategorii wyróżnionych przez portal Klon/Jawor można wskazać, że
w województwie wielkopolskim działa 1397 organizacji, które potencjalnie mogą wspierać
rodziny w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczej. 27 spośród nich działa w zakresie
wspierania rodzin i sytemu pieczy zastępczej (w całej Polsce jest ich 408)74.
Na terenie województwa wielkopolskiego 135 organizacji pozarządowych prowadzi działalność
w dziedzinie „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie
i ochrona praw dziecka”, co oznacza 0,39 organizacji pozarządowej na 10 tys. mieszkańców.
Jest to jeden z niższych wskaźników w porównaniu z innymi województwami. Działalność
na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka to
również jedna (z aż 25 wymienionych) dziedzin objętych wsparciem w ramach „Programu
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2013”.
Jednocześnie – zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji programu za 2011 rok – najwięcej
środków (7 183 900 zł z 14 667 988,70 zł) przeznaczono na działania Departamentu Sportu
i Turystyki. Wnioskując po tytułach konkursów można uznać, że były to środki przeznaczone
na wyjazdy wakacyjne i w okresie ferii, budowę bazy sportowej i turnieje sportowe,
skierowane do dzieci i młodzieży.

74

Źródło: Baza Klon/Jawor, wyniki wyszukiwania organizacji działających w zakresie wspierania rodzin
i pieczy zastępczej.
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Tabela 8. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
Jednostka Terytorialna

Liczba
mieszkańców

Zachodniopomorskie
Dolnośląskie
Mazowieckie
Warmińsko-Mazurskie

1721405
2914362
5301760
1450697

Lubuskie
1023317
Pomorskie
2290070
Kujawsko-Pomorskie
2096404
Lubelskie
2165651
Opolskie
1010203
Łódzkie
2524651
Śląskie
4615870
Małopolskie
3354077
Wielkopolskie
3462196
Podlaskie
1198690
Podkarpackie
2129951
Świętokrzyskie
1273995
Źródło: GUS BDL 2012 oraz baza.ngo.pl

Liczba
NGO Wskaźnik NGO na
działających
10
tys.
w wybranej
mieszkańców
dziedzinie
130
0,76
202
0,69
328
0,62
84
0,58
52
110
95
95
42
103
182
131
135
46
67
31

0,51
0,48
0,45
0,44
0,42
0,41
0,39
0,39
0,39
0,38
0,31
0,24

Analiza obszarów wsparcia w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego pokazuje, które obszary tematyczne cieszyły się największą
popularnością. Można to uznać za dobry wskaźnik, w których obszarach organizacje
pozarządowe są aktywne, a w których ta aktywność jest niższa. Wyraźnie widać, że obszar
wsparcia rodziny plasuje się za działaniami skierowanymi do osób przewlekle chorych
i niepełnosprawnych oraz osób starszych.
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Tabela 9. Podsumowanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Obszar tematyczny

Liczba
organizacji,
która
składała
wniosek

Liczba organizacji,
które otrzymała
dofinansowanie

Wnioskowana kwota

Profilaktyka zakażeń HIV poprzez
sfinansowanie anonimowych,
bezpłatnych testów w kierunku HIV
połączonych z poradnictwem

1

1

7 000 zł

7 000 zł

3200, 00 zł

Poprawa jakości życia i funkcjonowania
osób zakażonych HIV oraz chorych na
AIDS. Wsparcie dla rodzin osób
chorych i zakażonych poprzez
zapewnienie im pomocy
psychologicznej

1

1

13 000 zł

13 000 zł

13 000 zł

Działania na rzecz wspierania
aktywności osób starszych

114

37

2 117 035 zł

630 574 zł

200 000 zł

Działania na rzecz poprawy jakości
życia osób długotrwale, przewlekle
chorych oraz osób niepełnosprawnych

184

62

4 750 620 zł

1 145 047 zł

402 075 zł

Otwarty konkurs ofert na
dofinansowanie wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży szkolnej z terenu
województwa wielkopolskiego w 2012
roku

bd.

79

bd

bd

871 849 zł

Profilaktyka krzywdzenia
i zaniedbywania dzieci

40

14

642 682 zł

254 378 zł

117 092 zł

Specjalistyczne wsparcie dla rodzin
w kryzysie

35

30

960 603 zł

783 898 zł

313 800 zł

Wspieranie wolontariatu działającego
w zakresie edukacji prozdrowotnej,
promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej wśród mieszkańców
województwa wielkopolskiego

22

14

542 540 zł

338 847 zł

150 000 zł

Readaptacja więźniów i skazanych

4

4

125 501 zł

125 501 zł

80 000 zł

Aktywizacja środowiska lokalnego

37

7

708 849 zł

137 500 zł

56 200 zł

We
wszystkich
wnioskach

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
działalność pożytku publicznego.

We wnioskach,
które otrzymały
dofinansowanie

Przyznana
kwota

Województwa
prowadzącymi
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W tym miejscu warto zauważyć, że wsparcie oferowane przez trzeci sektor jest niedostrzegane
przez rodziców, którzy nie deklarują problemów w wypełnianiu funkcji opiekuńczej. W trakcie
wywiadów grupowych jedynym typem organizacji pozarządowej, dostrzeganym przez rodziców
były kluby sportowe funkcjonujące przy szkołach.
Przeprowadzone badania jakościowe potwierdzają, że wsparcie świadczone przez organizacje
pozarządowe skierowane przede wszystkim do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji, jest
zauważalne przez instytucje pomocy społecznej. Wsparcie funkcji opiekuńczej rodzin przez
organizacje pozarządowe może przyjąć dwie formy: uzupełniającą wobec działań pomocy
społecznej lub też zleconą (w formie zadań zleconych przez samorząd). Badanie jakościowe
pokazuje również, że wielkopolskie organizacje pozarządowe świadczą kompleksowe usługi
wsparcia rodziny w sytuacjach kryzysowych. Jedna organizacja zazwyczaj zajmuje się zarówno
wsparciem materialnym rodzin (paczki żywnościowe, wyprawka szkolna, sprzęt
rehabilitacyjny), jak i wsparciem w postaci bezpośredniej pracy z rodziną (praca socjalna,
asystentura rodziny) czy też wsparciem specjalistycznym (terapeutycznym, prawnym).
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na problem związany z pierwszym zwróceniem się
o pomoc do systemu pomocy społecznej. Uczestnicy panelu ekspertów zwrócili uwagę, że jest
to moment zagrażający stygmatyzacją, zwłaszcza w małym środowisku oraz związany z dużą,
zniechęcającą biurokracją. Dlatego też bardzo ważne jest wsparcie sektora pozarządowego,
który może przejąć część zadań pomocy społecznej.
Deficyty wsparcia
Szczególnie ważnym obszarem wsparcia rodzin z dziećmi przez organizacje pozarządowe
w kontekście zdiagnozowanych w poprzednim rozdziale deficytów jest dostęp do pomocy
specjalistycznej – w szczególności psychologicznej czy też terapeutycznej, ale również prawnej.
Organizacje pozarządowe w ramach realizowanych przez siebie projektów umożliwiają
skorzystanie z takiej możliwości. W tym miejscu należy zaznaczyć, że samorządy powinny
przeznaczać
dofinansowanie
w ramach
programów
współpracy
z organizacjami
pozarządowymi również na ten cel. Natomiast ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra
pomocy rodzinie powinny nawiązywać współpracę z organizacjami pozarządowymi
dostarczającymi specjalistycznych usług, o czym mówili w trakcie wywiadów pracownicy
jednostek pomocy społecznej.
Kolejnym ważnym, choć wciąż deficytowym obszarem bezpośredniego wsparcia funkcji
opiekuńczej rodziny są świetlice środowiskowe czy też socjoterapeutyczne. Działanie świetlic
jest ukierunkowane zarówno na bezpośrednią opiekę dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych oraz zapewnienie im posiłków, ale również na zorganizowanie czasu wolnego
(zajęcia sportowo-rekreacyjne) czy też pomoc w nauce. Przedstawiciel organizacji
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pozarządowej prowadzącej świetlicę w niedużym mieście tak opowiada o oferowanym
wsparciu:
Cotygodniowe wyjazdy do Swarzędza na basen, na pływalnię właśnie dla dzieci
uczęszczających na świetlice środowiskowe. W okresie wakacji mamy dodatkowe
świetlice środowiskowe, tak zwane letnie, tak że tych dzieci troszeczkę było, jeździł
autobus i dzieci były zadowolone. Troszeczkę było wprowadzone innych działań,
niż takie, jak gry, zabawy, jak jakiś drugie śniadanie, czy podwieczorek. Tak że
staramy się wychodzić naprzeciw naszym dzieciom. (IDI z NGO)
Co ważne, świetlice oferują również wsparcie psychologiczne, często dostępne nie tylko dla
samych dzieci, ale również ich rodzin. Przedstawiciel organizacji pozarządowej opowiada
o działaniu świetlicy w ten sposób:
To też były zajęcia z psychologiem dla dzieci wybranych przez wychowawcę, które
mają jakieś problemy i dla ich mam, tak że były zajęcia, najpierw spotkania
z rodzicem. Były to przeważnie matki samotnie wychowujące swoje dzieci, było to
spotkanie psychologa z tą mamą i z tymi dziećmi, potem były oddzielnie zajęcia
grupowe dla dzieci, potem były spotkania indywidualne z mamami i myślę, że on
się dobrze wpisał tutaj w życie tych mam. Niektóre, jak potem w ankietach
wynikało, dużo się nauczyły i cieszyły się, że te spotkania były, że mogły inaczej
spojrzeć na swoją rodzinę, na problemy, które się pojawiają, jak je
rozwiązywać.(IDI z NGO)
Jak pokazują zarówno dane z tabeli 7, jak i wypowiedzi przedstawicieli organizacji
pozarządowych ważnym obszarem wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczej jest organizacja
czasu wolnego w trakcie wakacji (np. w formie półkolonii) i wyjazdów wakacyjnych. Istotne
w tym kontekście wydaje się zwiększenie dostępu do półkolonii (co zostało już
zasygnalizowane w rozdziale 5.2.5) dla wszystkich dzieci.

8.3.1 Podsumowanie

Jeśli chodzi o udział poszczególnych sektorów we wsparciu funkcji opiekuńczej rodzin,
zdecydowanie dominuje sektor publiczny – zapewnia on minimalną ciągłość świadczeń.
Państwo wspierane jest przez III sektor, który jednak utrzymywany jest głównie ze środków
publicznych. Przedstawiciele sektora prywatnego na obecnym etapie nie są zainteresowani
prowadzeniem polityki prorodzinnej, zaś usługi komercyjne dla rodzin napotykają na barierę
dostępności finansowej i z tego względu rozwijają się powoli, w zasadzie wyłącznie
w większych miastach. Dlatego też zasadne wydaje się ukierunkowane dofinansowanie
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projektów organizacji pozarządowych nie tylko na poziomie województwa, ale również
na poziomie powiatowym i gminnym.
W opiniach przedstawicieli samorządu województwa i uczestników panelu ekspertów wsparcie
świadczone rodzinom przez organizacje pozarządowe jest głównie oferowane w miastach,
a niemal niedostępne na terenach wiejskich. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest z jednej strony
brak środków w samorządzie, z drugiej zaś mniejsza liczba organizacji pozarządowych.
Stymulacja działań III sektora w tym obszarze wydaje się zatem jednym z kluczowych wyzwań
w zakresie wspierania funkcji opiekuńczej rodziny.

8.4 Wsparcie oferowane przez sektor prywatny
Wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczej oferowane przez sektor prywatny odnosi
się głównie do możliwości stwarzanych przez pracodawcę w celu łączenia życia zawodowego
i rodzinnego. Dlatego też respondenci w badaniu ilościowym byli również pytani o to, jaką rolę
w ułatwieniu pełnienia funkcji opiekuńczej wobec dzieci mogą pełnić pracodawcy.
Najważniejszą, i wydaje się najbardziej oczywistą dla respondentów formą wsparcia dla rodzin
jest zapewnienie kobiecie możliwości powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. Co ciekawe,
odsetek rodziców wskazujący na tę potrzebę rośnie wraz z wiekiem dziecka (69% rodziców
z dziećmi do lat 3 wybrało tę odpowiedź i 79% rodziców z dziećmi w wieku powyżej 18 roku
życia).
Na drugim miejscu respondenci wymieniają możliwość pracy w elastycznych godzinach, dzięki
czemu – jak wynika z badań fokusowych – rodzice mogą tak dostosować swój grafik pracy,
by swobodnie pełnić funkcje rodzicielskie (np. móc odebrać dziecko z przedszkola czy szkoły).
Taka forma wsparcia ze strony pracodawców ma najmniejsze znaczenie dla rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym (41%), zdecydowanie większe znaczenia ma natomiast dla rodziców
dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym (52%). Co istotne – rodzice, a w szczególności
matki dorosłych już dzieci najczęściej wybierały tę odpowiedź (59%). Prawdopodobnie łączy się
to z faktem, że kobiety te spodziewają się, że wkrótce ich własne dzieci staną się rodzicami
i będą potrzebowały wsparcia z ich strony.
Mniej atrakcyjna dla rodziców jest forma telepracy, która jest możliwa wyłącznie w części
zawodów. Wykonywanie pracy wyłącznie w domu (bez osobistego kontaktu z pracodawcą czy
współpracownikami) może negatywnie wpłynąć na sytuację kobiety na rynku pracy ze względu
na niższe wartościowanie telepracy przez pracodawców. Jednocześnie telepraca nie może być
wykorzystywana we wszystkich firmach i zawodach.
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Wykres 21. Pożądane przez rodziców ułatwienia w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym
stosowane przez pracodawców
Zapewnienie powrotu do pracy kobiecie po
urodzeniu dziecka

73%

Umożliwienie pracy w elastycznych godzinach

55%

Umożliwienie wykonywania co najmniej części
prac w domu

34%

Dofinansowanie opieki nad dzieckiem

33%

Utworzenie przedszkola przyzakładowego

28%

Umożliwienie pracy przez określony okres w
mniejszym wymiarze godzin
Umożliwienie rozwoju zawodowego rodzicom z
dziećmi

20%
11%

Inne

4%
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Źródło: Badanie CATI, n=600
Mniejszy odsetek rodziców (aczkolwiek wciąż wysoki) od swoich pracodawców oczekuje
wparcia w finansowaniu opieki nad dzieckiem, czy też utworzenia przedszkola zakładowego.
Te rozwiązania są szczególnie ważne dla rodziców (niezależnie od płci) dzieci w wieku do lat 3
(odpowiednio 38% i 35%). Zmniejszenie wymiaru czasu pracy byłoby korzystne dla 1/5
badanych, przy czym taką odpowiedź wybiera większy odsetek kobiet (58%) niż mężczyzn
(42%). Postulat ten natomiast bardzo wyraźnie został sformułowany przez rodziców, a może
nawet wyraźniej przez ojców, w trakcie badania jakościowego. Ich zdaniem, kobieta z dziećmi
do lat 6 powinna mieć możliwość pracy w skróconym wymiarze czasu, optymalnie przez
6 godzin.
Jak można sądzić na podstawie wyników badania ilościowego możliwość rozwoju zawodowego
rodziców nie jest uznawana za ważny element wsparcia ze strony pracodawców. Jednakże
należy zwrócić uwagę, że matki małych dzieci często są pozbawiane możliwości podwyższania
swoich kwalifikacji, a tym samym awansowania. Również przeprowadzone wywiady grupowe
wskazują, że kobiety będące matkami niechętnie zajmują się podwyższaniem kwalifikacji, gdyż
zwyczajnie nie mają na to czasu. Tak o tym mówi badana nauczycielka, mieszkanka miasta
powiatowego:
Porównując się z ludźmi, którzy dzieci nie mają nadal z własnego wyboru, to
rzeczywiście ich rozwój zawodowy, edukacja itd. W pewnym momencie brak
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rozwoju, trzeba zrezygnować z tego, że się rozwija człowiek, bo nie dałoby rady.
(FGI z opiekunami dzieci w wieku 6-13 lat, grupa miejska)
Bardzo wyraźnie widać, że pracodawcy umożliwiają pracę w elastycznych godzinach – na tę
odpowiedź wskazało 49% badanych pracujących rodziców – częściej rodzice dzieci do lat 3
(62%). Co istotne, w większości byli to mieszkańcy subregionu poznańskiego (61%). Aby móc
pogodzić pracę, dojazdy i wychowanie dziecka, potrzebują od swojego pracodawcy większej
elastyczności, jeśli chodzi o godziny pracy. Odpowiedzi respondentów nie są zróżnicowane
ze względu na wielkość zamieszkiwanej miejscowości, typ gospodarstwa domowego czy też
płeć. Wywiady grupowe pozwoliły dodatkowo zrozumieć, co mają na myśli rodzice mówiąc
o "elastycznych godzinach pracy" – mianowicie pod tym pojęciem często kryje się możliwość
wcześniejszego wyjścia z pracy w awaryjnej sytuacji. Posługując się językiem uczestniczek
i uczestników wywiadów – pracodawcy w takich sytuacjach zazwyczaj nie robią problemu:
Ale u mnie też nie ma problemu, żeby się zwolnić. Jak dziecko zadzwonią ze żłobka,
żeby odebrać. Też nie ma problemu, ale ile można? Potem już na ciebie ten
pracodawca krzywo patrzy. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, grupa
wiejska)
Z jednej strony zatem elastyczność jest możliwa, jest ona jednak wykorzystywana rzadko
i raczej w awaryjnych sytuacjach. Podczas wywiadów jakościowych nie spotkano się z sytuacją,
gdzie elastyczny czas pracy byłby wykorzystywany jako stały element pozwalający łączyć życie
zawodowe z osobistym.
Na drugim miejscu respondenci badania ilościowego wymienili możliwość skorzystania
z pierwszeństwa wyboru terminu urlopu wypoczynkowego (40%). Z możliwości pracy
w mniejszym wymiarze godzin może skorzystać 34% badanych rodziców, zdecydowanie
częściej taką możliwość mają rodzicie mieszkający w Poznaniu (44%). Jest to z pewnością
związane z różnicą w strukturze pracodawców oraz typem pracy wykonywanej przez
pracowników, a także różnicą pomiędzy stolicą województwa a pozostałą jego częścią.
Możliwość pracy w domu jest wykorzystywana przez 29% rodziców, częściej przez matki
z dziećmi do lat 3 (46%) oraz w wieku 4-6 lat (35%).
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Wykres 22. Ułatwienia w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym, które pracodawcy oferują
pracującym u nich rodzicom
Możliwość pracy w elastycznych godzinach

49%

Pierwszeństwo w wyborze terminu urlopu

51%

40%

Możliwość pracy w mniejszym wymiarze godzin
przez określony czas

61%

34%

Możliwość wykonywania pracy lub jej części w
domu

67%

29%

71%

Dofinansowanie opłacania
5%
żłobka/przedszkola/opiekunki

95%

Żłobek/ przedszkole na terenie zakładu pracy 3%

97%
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Źródło: Badanie CATI, n=600
Wyniki badania pokazują wyraźnie, że mimo iż elastyczne formy pracy nie są powszechne, to
jednak znacząca część rodziców, a właściwie matek z małymi dziećmi mogła z niej skorzystać.
Analizując wypowiedzi pracujących kobiet w badaniach jakościowych można sądzić, że ich
pracodawcy w większości są przyjaźni kobietom z małymi dziećmi: spełniają ustawowe wymogi
o skróceniu czasu pracy kobiet karmiących, umożliwiają wcześniejsze wyjście w razie potrzeby
(np. choroba dziecka). Jako przykłady można pokazać następujące wypowiedzi:
Ja pracuję w firmie państwowej, gdzie kierownictwo jest przychylne do świadczeń
rodzicielskich i to, co trzeba to nie robią żadnych problemów, wszystko, co się
należy to jest, praca do w pół do czwartej. Nie ma jak u prywatnych
przedsiębiorców, że jak się zajdzie w ciążę to później jest ryzyko, bo zwalniają,
u nas nie było tego.
Ja pracuję w prywatnej firmie i też nie mogę powiedzieć, bo dyrektorstwo jest
takie, że też dziewczyny, które urodziły mogą korzystać z tego, że godzinę szybciej
wychodzą do domu, nie ma żadnego problemu. Jeżeli się coś dzieje z dzieckiem to
także nie ma problemu. (FGI z opiekunami dzieci w wieku 6-13 lat, grupa miejska)
Jak wskazują wyniki badania, pracodawcy bardzo rzadko dofinansowują opiekę nad dzieckiem
swoich pracowników, a jeszcze większą rzadkością są żłobki czy przedszkola na terenie zakładu
pracy. Z dofinansowania przedszkola czy żłobka częściej korzystają osoby wspierane przez
Ośrodki Pomocy Społecznej (15%). Można się jednak domyślać, że częściej dopłaty są właśnie
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finansowane przez Jednostki Pomocy Społecznej niż przez samych pracodawców. Badania
jakościowe pokazują, że przedszkola i żłobki przyzakładowe byłyby bardzo wygodne dla
rodziców, choć można sądzić, że przede wszystkim dla kobiet, które głównie pełnią funkcję
opiekuńczą. Jednocześnie tego instytucje wymagają znaczących inwestycji, więc mogą sobie
na nie pozwolić jedynie duże zakłady pracy. Można również rozważyć możliwość
dofinansowywania tworzenia przedszkoli (punktów przedszkolnych) czy żłobków w np. nowo
powstających biurowcach. Pracodawcy powinni zostać szerzej poinformowani o możliwości
zatrudnienia dziennego opiekuna, dzięki któremu stosunkowo niskim kosztem mogą wesprzeć
swoich pracowników w wypełnianiu funkcji opiekuńczej.
Wyniki badania potwierdzają, że elastyczne formy pracy są z jednej strony rzadko
wykorzystywane, ale jednak obecne. Z drugiej strony widać, że wiedza na ich temat nie jest
rozpowszechniona zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przede wszystkim
elastyczne formy zatrudnienia nie wydają się być systemowo stosowanymi rozwiązaniami,
a raczej działaniami ad hoc skierowanymi do konkretnej pracownicy, która urodziła dziecko.
Dlatego też warto promować tworzenie i wdrażanie polityki kadrowej ułatwiającej łączenie
życia zawodowego i rodzinnego.

8.4.1 Społeczny odbiór różnych form zachęty do posiadania dzieci
Analiza zachęt państwa do posiadania dzieci nie mieści się w definicji funkcji opiekuńczej
rodziny, a nawiązuje do funkcji prokreacyjnej, która jednak jest z funkcją opiekuńczą ściśle
związana. W tym kontekście warto rozpatrzyć, w jaki sposób zarówno państwo, jak i samorząd
województwa wspiera Wielkopolan w wypełnianiu funkcji opiekuńczej wobec dzieci.
Państwo w różnorodny sposób zachęca obywateli do posiadania dzieci
w sprawowaniu opieki nad nimi. Szczegółowy opis tych form zawarto w rozdziale „

i pomaga
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Podstawy prawne wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczych”. Obecnie flagową
inicjatywą rządu jest program Maluch 2013, lecz – jak to zostało już opisane powyżej – w jego
ramach w Wielkopolsce powstało tylko 5 żłobków. W kontekście łącznej liczby takich placówek
w województwie (wg danych GUS w 2012 roku było ich 79), jest to zauważalna liczba, ale nie
zmieniająca istotnie sytuacji wielkopolskich rodzin.
Jak jednak działania te są postrzegane przez samych Wielkopolan, jak oceniana jest ich
skuteczność? Ogółem badani uznali, że największą zachętą do posiadania dzieci przez młodych
ludzi są zasiłki dla rodzin (w wysokości uzależnionej od liczby posiadanych dzieci, a nie
od dochodów), ulgi mieszkaniowe oraz pomoc w kupnie mieszkania. Podobne opinie wygłaszali
rodzice, którzy uczestniczyli w zogniskowanych wywiadach grupowych – według nich najlepszą
zachętą jest właśnie stała pomoc finansowa uzależniona od liczby dzieci, a nie posiadanych
dochodów. Tak oto mówi jeden z badanych rodziców odwołując się do swojej wiedzy na temat
rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich:
To jest taki ideał, że my go nigdy nie dogonimy, tam są pieniądze wypłacane na
dzieci do 18 roku życia po 150-250 euro na każde dziecko, z każdym nowym
dzieckiem coraz większa jest suma. To takie tysiąc złotych to ja dostaję od państwa
za to, żebym urodziła dziecko, 600 za pierwsze (FGI z opiekunami dzieci w wieku 613 lat, grupa miejska)
W społecznym odbiorze takie działania jak ulgi podatkowe, roczne urlopy rodzicielskie
i ułatwienia powrotu do pracy po urodzeniu dziecka, to również bardzo istotne czynniki
zachęcające do posiadania dzieci. Podobną opinię mają w tym zakresie zarówno osoby, które
nie pełnią żadnych funkcji opiekuńczych, jak i te, które mają dzieci i/lub opiekują się osobami
niesamodzielnymi.
Co interesujące, mimo małej liczby żłobków i przedszkoli (co obrazują przytoczone wcześniej
dane GUS), postulat zwiększenia ich liczby zgłaszany jest tylko przez 16% badanych. Przede
wszystkim należy podkreślić, że równie rzadko postulat ten podnoszą opiekunowie
zamieszkujący gospodarstwa domowe, w których są dzieci do 24 r.ż., jak i zamieszkujący
gospodarstwa, w których dzieci nie ma. Co więcej, nie różnią się w swoich opiniach nawet
opiekunowie dzieci w wieku 0-3 lat i/lub dzieci w wieku 4-6 lat, którzy taką ofertą najbardziej
powinni być zainteresowani. Nie różnicuje też opinii badanych wielkość miejscowości
zamieszkania, ani też powiat. Jedynie kobiety istotnie częściej wskazywały na potrzebę opieki
w żłobku i przedszkolu (18% kobiet i tylko 13% mężczyzn), choć zależność ta znika, gdy
porównamy między sobą tylko kobiety i mężczyzn opiekujących się dziećmi do 6 r.ż.
Rodzice dzieci w wieku do 6 lat, którzy wskazują na potrzebę zwiększenia liczby miejsc
w żłobkach i przedszkolach, to osoby istotnie częściej korzystające z pomocy dziadka bądź
babci w opiece nad dziećmi (25%) niż rodzice nie mający wsparcia rodzin pochodzenia (13%).
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Wykres 23. Najważniejsze formy pomocy rodzinom, które zachęcają młodych ludzi do
posiadania dzieci

Źródło: Badanie CATI, n=1120

9.

Plany prokreacyjne wielkopolskich rodzin
Ze względu na fakt silnego związku funkcji opiekuńczej z funkcją prokreacyjną – w niniejszym
badaniu sprawdzano, na ile wielkopolskie rodziny (zarówno te posiadające dzieci, jak
i bezdzietne) planują powiększenie rodziny, a tym samym sprawdzano ich gotowość
do wypełniania funkcji opiekuńczej wobec dzieci.
Wśród osób, które nie ukończyły jeszcze 40 r.ż. i mieszkają wspólnie z partnerem lub
współmałżonkiem, a nie posiadają dzieci, 61% deklaruje, że planuje posiadanie dzieci
w przyszłości. Niemalże wszyscy chcą mieć dzieci w ciągu najbliższych 3 lat, przy czym
najczęściej respondenci twierdzili, że chcieliby mieć dziecko za rok. Połowa z tych osób
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chciałaby mieć dwoje dzieci, a nikt z badanych nie przyznał, że chciałby mieć więcej dzieci niż
troje. W odniesieniu do sytuacji, gdy 5% z ogółu rodzin stanowią rodziny z czwórką dzieci, bądź
ich większą liczbą, wyniki te nie są zaskoczeniem.

Wykres 24. Deklarowana chęć posiadania dzieci w przyszłości.

Źródło: Badanie CATI, n=49
Aż 42% spośród osób, które nie chcą mieć dzieci uważa, że w ich przypadku jest już na to
za późno, czyli że są na nie po prostu za starzy. Jako kolejne przeszkody do posiadania dzieci
wymieniano trudności z pogodzeniem ról zawodowych i rodzicielskich oraz stan zdrowia
(po 16%). Spośród badanych, którzy nie ukończyli jeszcze 40 r.ż., a mieszkają wspólnie
z partnerem lub współmałżonkiem aż 61% deklaruje, że planuje posiadanie dzieci
w przyszłości, przy czym wyznaczany horyzont czasu to najczęściej rok. Można zatem uznać, że
deklarowana gotowość do pełnienia opieki nad dziećmi jest wysoka.
Niezależnie od aktualnych planów związanych z posiadaniem dzieci, 84% badanych przyznało,
że w opiece nad dzieckiem mogłoby liczyć na pomoc partnera/ partnerki. Osobami, na które
respondenci mogą liczyć są także ich rodzice oraz rodzice partnera/ partnerki. Tylko 8%
ankietowanych uznało, że może liczyć na wsparcie ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej,
a najpewniej wynika to ze świadomości konieczności spełniania kryteriów dochodowych,
by taką pomoc uzyskać. Dla badanych osób z reguły to najbliżsi są wsparciem i nie liczą oni
na instytucje pomocy społecznej.
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Wykres 25. Pomoc, na którą mogą liczyć respondenci, gdyby zdecydowali się na dziecko.

Źródło: Badanie CATI, n=49

Inaczej sytuacja wygląda wśród rodzin, które już posiadają przynajmniej jedno dziecko. Wśród
nich większość (58%) twierdzi, że już nie planuje powiększenia rodziny. Tylko 30% osób
zadeklarowało, że chce mieć więcej dzieci.
Wykres 26. Deklarowana chęć posiadania większej liczby dzieci w przyszłości przez osoby,
które mają dzieci.

Źródło: Badanie CATI, n=598
Mężczyźni nieco częściej deklarują, że chcą mieć więcej dzieci niż kobiety. Może mieć to
związek z liczbą wykonywanych obowiązków domowych – ponieważ mężczyźni wykonują ich
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mniej i mniej czasu poświęcają nad opiekę nad dziećmi, są bardziej chętni do powiększania
rodziny. Wniosek ten potwierdza istniejąca korelacja właśnie między ilością wykonywanych
obowiązków domowych, a deklarowaną chęcią posiadania większej ilości dzieci. Okazuje się
bowiem, że osoby, które wykonują mniej obowiązków domowych nieco częściej myślą
o kolejnym dziecku (zarówno kobiety, jak i mężczyźni).
Członkowie wielopokoleniowych rodzin nieznacznie częściej twierdzą, że chcą mieć więcej
dzieci (32% – tak, 57% – nie) niż członkowie rodzin nuklearnych (29% – tak, 58% – nie) oraz
osoby samotnie wychowujące dzieci (28% – tak, 66% – nie). Są to jednak niewielkie,
kilkuprocentowe różnice. Chęć posiadania kolejnego dziecka jest związana z wiekiem rodziców,
a pośrednio z wiekiem już posiadanych dzieci. Rodzice, których dzieci mają poniżej 3 lat
wyraźnie częściej wyrażają chęć powiększenia rodziny (52%). Wzrost liczby lat każdego dziecka
powoduje spadek odsetka rodziców, którzy wyrażają chęć posiadania kolejnych potomków.
Deklarację taką składa 37% rodziców, którzy mają dzieci od 3 do 6 lat, 27% z dziećmi wieku
od 6 do 13 lat oraz 23% rodziców dzieci w wieku 13 – 18 lat. Rodziny z dorosłymi dziećmi
najrzadziej zdecydowałyby się na kolejne dziecko – tylko w 21% przypadków.

Chęć posiadania kolejnych dzieci częściej deklarują rodziny, w których oboje małżonków
pracuje (31% takich rodzin chce mieć dziecko) lub pracuje tylko mąż lub partner (32%) niż
takie, w których pracuje żona (19%) lub żadne z małżonków nie pracuje (26%). Co ważne,
rolnicy rzadziej twierdzą, że chcą mieć więcej dzieci niż osoby pracujące w innych sektorach, są
oni najmniej chętną grupą do posiadania kolejnych dzieci – aż 75% przyznaje, że nie chce mieć
więcej dzieci. Nie jest to jednak skorelowane z miejscem zamieszkania. To, czy respondent
chce mieć kolejne dziecko czy też nie, nie jest związane z tym, czy mieszka on na wsi, czy też
w mieście, nie ma znaczenia też region zamieszkania.
Na plany związane z posiadaniem kolejnych dzieci nie wpływa też sytuacji materialna. Zarówno
dochody nie przekładają się bezpośrednio na odpowiedź na to pytanie, jak i subiektywna ocena
własnej sytuacji materialnej.
Przedstawione wyżej wyniki pokazują wyraźnie, że posiadanie jednego dziecka i pełnienie
wobec niego funkcji opiekuńczej, znacząco wpływa na plany prokreacyjne – w szczególności
kobiet. Ich obciążenie obowiązkami domowymi związanymi z opieką nad dzieckiem, połączone
z brakiem systemowych rozwiązań w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, wyraźnie
zniechęca je do dalszej prokreacji. Dlatego też należy promować większe włączanie się
mężczyzn w wypełnianie funkcji opiekuńczej oraz tworzyć zachęty dla pracodawców
do włączania do polityki kadrowej rozwiązań elastycznych form zatrudnienia.
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10. Pełnienie funkcji opiekuńczej wobec osób niesamodzielnych
Autor: Natalia Jaworska

10.1
Doświadczenia
w sprawowaniu
opieki
nad
niesamodzielnymi i wyobrażenia o tym obowiązku

dorosłymi

osobami

Wcześniejsze sprawowanie opieki nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi wśród ogółu
badanych to dość częste doświadczenie. Posiada je aż 37% ogółu badanych i aż 50% osób,
które również aktualnie opiekują się osobą niesamodzielną. Oznacza to, że opieka nad osobą
niesamodzielną jest doświadczeniem długotrwałym, nie tylko ze względu na długość życia
osoby, nad którą sprawuje się opiekę, ale również ze względu na powtarzalność tej sytuacji
i pojawianie się kolejnych członków rodziny czy znajomych, nad którymi opiekę się podejmuje.
Trzech na czterech badanych aktualnych opiekunów opiekuje się osobą, która wspólnie z nim
mieszka, zaś co czwarty opiekuje się osobą, która mieszka poza jego gospodarstwem
domowym. Łączenie obu tych ról jest sporadyczne.
Częstość doświadczenia, jakim jest opieka nad osobą niesamodzielną to w ogromnej mierze
wynik potrzeby opieki nad starszymi członkami rodzin, na którą zapotrzebowanie rośnie
po ukończeniu przez nich 80 lat, w rezultacie wejścia do kategorii zwanej przez demografów
osobami czwartego wieku. Osoby w wieku 80-84 lata w 46% deklarują, że potrzebna jest im
pomoc osób trzecich, w kategorii wiekowej 85-89 lat jest to już 59%, a wśród osób powyżej
90 roku życia – 78%75.
Zaledwie 6% ogółu badanych kiedykolwiek wcześniej znalazło się w sytuacji, gdy któryś z ich
krewnych wymagał opieki, ale badany nie zdecydował się nim zaopiekować. W takich
sytuacjach najczęściej opieki podejmowali się inny krewni (76%), a skierowanie do domu opieki
bądź hospicjum wybrało 13% badanych. Decyzja o niepodjęciu się opieki nad osobą
niesamodzielną nie ma związku z wcześniejszym bądź aktualnym obarczeniem badanych
opieką nad innych niesamodzielnym członkiem rodziny.
Należy wspomnieć, że województwo wielkopolskie ma jeden z najniższych wskaźników liczby
miejsc w domach pomocy społecznej na tysiąc mieszkańców na tle innych województw.

75

Błędowski, P., Sytuacja ekonomiczna i potrzeby opiekuńcze osób starszych w Polsce, Polityka
społeczna, Numer specjalny; Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia
się ludzi w Polsce, str. 33.
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Tabela 10. Liczba miejsc w domach pomocy społecznej
Jednostka terytorialna
mieszkańców
bilans miejsc
województwa
w DPS wg
MPiPS
Opolskie
1 010 203
2 952
Świętokrzyskie
1 273 995
3 259
Łódzkie
2 524 651
6 200
Warmińsko-Mazurskie
1 450 697
3 530
Lubuskie
1 023 317
2 344
Małopolskie
3 354 077
7 412
Zachodniopomorskie
1 721 405
3 745
Podkarpackie
2 129 951
4 599
Lubelskie
2 165 651
4 437
Dolnośląskie
2 914 362
5 614
Podlaskie
1 198 690
2 295
Kujawsko-Pomorskie
2 096 404
3 987
Wielkopolskie
3 462 196
6 293
Śląskie
4 615 870
8 263
Pomorskie
2 290 070
4 090
Mazowieckie
5 301 760
9 255

liczba miejsc na
tys. mieszkańców
2,92
2,56
2,46
2,43
2,29
2,21
2,18
2,16
2,05
1,93
1,91
1,90
1,82
1,79
1,79
1,75

Źródło: BDL GUS (2012) oraz Sprawozdanie MPiPS-05 za 2012r.

Na terenie województwa można zaobserwować bardzo silne zróżnicowanie liczby miejsc
w domach pomocy społecznej na tysiąc mieszkańców. Gdy w powiecie międzychodzkim
przypada średnio 7,41 miejsca, w powiatach grodziskim, nowotomyskim, obornickim, średzkim
oraz złotowskim nie ma ich w ogóle.

strona 149

Mapa 7. Liczba miejsc na tysiąc mieszkańców w powiatach województwa wielkopolskiego
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grodziski kościański
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Konin
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kolski

śremski
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Leszno

gostyński
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krotoszyński
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0 - 0,48
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0,49 - 1,20
1,21 - 2,87

ostrzeszowski

2,88 - 5,66
5,67 - 7,41

kępiński

Miejsc na tys. ludności

Źródło: Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzących na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej, 26 lipca 2013 r.; Rejestr DPS – 11 października 2013.; dane GUS
BDL.

Choć skierowanie osoby niesamodzielnej pod opiekę instytucji (domu pomocy społecznej bądź
hospicjum) nie powinno oznaczać całkowitej rezygnacji z opieki, z wywiadów indywidualnych
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prowadzonym w domach pomocy społecznej wynika, że dzieje się inaczej. Przekazanie osoby
do instytucji często łączy się z pełną bądź prawie pełną rezygnacją ze sprawowania funkcji
opiekuńczej. Problem ten wykracza poza przedmiot badania, należy jednak zasygnalizować, że
badani przedstawiciele domów pomocy społecznej poświęcali uwagę problemowi poczucia
opuszczenia mieszkańców domów pomocy społecznej przez rodziny. Badany przedstawiciel
DPS mieszczącego się w Poznaniu opowiada:
Tak, może większy kontakt z rodzinami tych osób… Tylko, że też nie możemy
nikogo zmusić żeby odwiedzał albo częściej przychodzi, bo ja rozumiem, że oni
mają swoje domy, pracę, ale jednak… ja widzę, że to bardzo dobrze wpływa
na samopoczucie, więc może to. (IDI w DPS w Poznaniu)
Inny przedstawiciel – w tym wypadku z miasta powiatowego – mówi:
Bardziej, ja powiem, to jest bardziej, mi się wydaje tak z obserwacji. Bardziej
z obowiązku, żeby mi ktoś nie zarzucił, że oddałam mamę, tatę, czy kogoś tam
do domu pomocy i się nim nie zajęłam. Ja po prostu tu przychodzę z obowiązku,
żeby nie powiedzieli, że odcięłam się całkowicie. Nie ma takich więzi bardzo,
znaczy ze strony tych rodzin. Emocjonalnych, jak ze strony naszych mieszkańców,
bo oni jednak czekają za tą rodziną. Nawet gdyby to był ktoś najgorszy to oni i tak
czekają aż on przyjdzie. A jeżeli chodzi o rodziny odwiedzające to wydaje nam się,
że to chyba robią bardziej z obowiązku niż z jakiejś tam miłości, czy więzi. (IDI
w DPS w mieście powiatowym)
Warto zatem pamiętać, że funkcja opiekuńcza rodziny nie kończy się, gdy ta zrzeknie się
całodobowej opieki nad jej niesamodzielnym członkiem, a wciąż powinna trwać poprzez
uczestnictwo w sprawowaniu opieki, chociażby zaspokajając jego potrzebę kontaktu
ze światem zewnętrznym. Duże zróżnicowanie między powiatami w nasyceniu liczbą miejsc
w domach pomocy społecznej, z pewnością nie sprzyja zachowaniu więzi rodzinnych, gdyż
w przypadku części powiatów owocuje umieszczaniem osób niesamodzielnych w ośrodkach
odległych od miejsca zamieszkania ich krewnych.
Grono osób niesamodzielnych zostało zaklasyfikowane do następujących trzech kategorii:
osoby częściowo niesamodzielne (39%), osoby w znacznym stopniu niesamodzielne (46%) oraz
osoby całkowicie niesamodzielne (15%). Osoby częściowo niesamodzielne wymagają pewnej
pomocy w codziennych czynnościach, a co czwarty spośród nich zupełnie nie jest w stanie
samodzielnie wykonać zakupów. O osobach o znacznym stopniu niesamodzielności częściej
mówi się, że mają duże trudności z codziennymi czynnościami, praktycznie nigdy nie mogą
samodzielnie wykonywać zakupów, a i lekkie prace domowe nie mogą być przez nie
wykonywane. Osoby całkowicie niesamodzielne nie są w stanie same wykonywać praktycznie
żadnej ze wskazanych czynności codziennych76.

76

Szczegółowy opis dokonanej klasyfikacji znajduje się w aneksie.
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10.2 Sposób pełnienia funkcji opiekuńczej przez rodziny
Kwestią fundamentalną jest rozstrzygnięcie, czy mówiąc o funkcji opiekuńczej rodziny mówimy
o całej rodzinie, czy też o jej jednej osobie, która tę opiekę faktycznie sprawuje. W toku
wywiadu grupowego ujawniło się silne poczucie osamotnienia badanych opiekunów
w sprawowaniu przez nich obowiązków. Osamotnienie czasem jest wynikiem splotu
niezależnych od nich okoliczności, czasem zaś pochodną działań samego opiekuna, który może
świadomie bądź nieświadomie rezygnować z pomocy bliskich. Jedna z badanych, tak mówi
o sposobie, w jaki opiekuje się dwoma dorosłymi, niesamodzielnymi córkami oraz o roli jej
dorosłych synów:
Proszę pań, jeżeli dzieci się chowały w takiej rodzinie i przez całe życie były
uzależnione od tych chorych dzieci, bo ciągle człowiek musiał znaleźć czas dla tych
chorych, to one były trochę odsuwane. I teraz nie możemy im zabronić, żeby oni
żyli i normalne rodziny prowadzili. Ja moich synów mogę powiedzieć, że
wychowałam super dla swoich rodzin, a więc ich rodziny są wzorcowe, ale oni już
mają żony, które nie pozwolą, żeby syn przychodził i mamie pomagał
(FGI z opiekunami osób niesamodzielnych).
Wywiady w badaniu ilościowym były przeprowadzane z osobami, które deklarowały, że
poświęcają najwięcej czasu ze wszystkich domowników na opiekę nad osobą (-ami)
niesamodzielnymi. Respondentów tych – w dalszej części raportu – określać będziemy mianem
głównych opiekunów. Rola głównego opiekuna może być pełniona tylko przez jedną osobę.
Najczęściej funkcję tę pełnią kobiety (75%). Można zatem powiedzieć, że opieka nad osobą
niesamodzielną – obok opieki nad dziećmi i pracami domowymi – to kolejny z domowych
obowiązków kobiet. Ponownie ujawnia się tu silna feminizacja funkcji opiekuńczej, która z kolei
wynikać może z tradycyjnego podziału ról rodzinnych. Główni opiekunowie to prawie równie
często osoby pracujące (38%), co emeryci (32%). Pozostałe kategorie to najczęściej renciści
(8%), osoby bezrobotne (7%) oraz osoby prowadzące działalność rolniczą (6%). Osoby, którymi
opiekują się „główni opiekunowie”, to przede wszystkim ich rodzice (średni wiek osoby
niesamodzielnej to 70 lat), a znacznie rzadziej współmałżonkowie (15%) bądź dzieci (14%).
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Wykres 27. Więzi pokrewieństwa łączące „głównego opiekuna” i osobę niesamodzielną

Źródło: Badanie CATI, n=332

Głównych opiekunów pytano o rolę pozostałych domowników i ich włączanie się w opiekę nad
osobami niesamodzielnymi. W badanych rodzinach dominuje (prezentowany w cytacie
ze str.115) układ, gdy faktycznie tylko jedna osoba sprawuje opiekę nad osobą niesamodzielną
i jedynie incydentalne korzysta z pomocy innych członków rodziny (45%). Co alarmujące, aż
18% badanych stwierdza, że faktycznie są jedynymi opiekunami osoby niesamodzielnej i nie
mogą liczyć na pozostałych członków rodziny. Gospodarstwa domowe osób udzielających tych
alarmujących odpowiedzi liczą średnio tylko 2,5 osoby, co nasuwa interpretację, że główni
opiekunowie i ich dorośli podopieczni stanowią cały skład dorosłej części gospodarstwa
domowego, a i poza nim nie mogą liczyć na pomoc nawet w trudnej sytuacji. W 14%
gospodarstw domowych większą liczbę obowiązków – choć nie wszystkie rodzaje prac –
wykonują główni opiekunowie, zaś w kolejnych 21% obowiązkami dzieli się cała rodzina.
Gospodarstwa cechujące się większym rozłożeniem obowiązków opiekuńczych to też
przeciętnie liczniejsze gospodarstwa – średnio liczą 3,3 osoby dorosłej. Bardziej równomierny
podział obowiązków dotyczy częściej osób, które z osobą niesamodzielną nie zamieszkują.
Liczba pokoleń domowników, a zatem dystynkcja, jaką można wprowadzić między rodziny
nuklearne a wielopokoleniowe nie ma wpływu na sposób podziału obowiązków między jej
poszczególnych członków.
Spostrzeżenie to prowadzi do istotnego wniosku: Projektując polityki publiczne należy
uwzględnić szczególne potrzeby mało licznych gospodarstw domowych, w których cały ciężar
opieki spada na jej jedynego sprawnego, dorosłego członka. Szczególnie duża jest tu rola
instytucji „opieki wytchnieniowej”, które mogą przejąć opiekę nad osobą niesamodzielną, gdy
jej jedyny opiekun nie może jej sprawować (np. ze względu na pobyt w szpitalu).
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Wykres 28. Podział obowiązków w rodzinie opiekującej się osobą niesamodzielną

Źródło: Badanie CATI, n=301
Fakt korzystania z pomocy społecznej nie różnicuje sposobów pełnienia funkcji opiekuńczej
przez rodziny. Oznacza to, że korzystanie bądź nie korzystanie z pomocy społecznej pozostaje
bez związku z rozłożeniem obowiązków opiekuńczych między członków rodziny. Podobnie nie
różnią się między sobą w tej kwestii gospodarstwa domowe, w których główny opiekun
zajmuje się członkiem tegoż gospodarstwa, jak i osobą mieszkającą w innym gospodarstwie
domowym.
Najważniejszym wsparciem dla głównych opiekunów są członkowie rodziny wspólnie z nimi
zamieszkujący. Można liczyć na ich pomoc zarówno w nagłych i nieplanowanych sytuacjach
(74%), jak i przy tych wcześniej zaplanowanych (75%). Nieznacznie trudniej jest uzyskać pomoc
w opiece nad osobą niesamodzielną od krewnych, którzy wspólnie z respondentem nie
zamieszkują, co w wielu sytuacjach można najpewniej tłumaczyć dzielącą ich odległością.
Uzyskanie od nich pomocy nie jest równie pewne, co od krewnych mieszkających wspólnie
z nimi – badani główni opiekunowie równie często udzielają odpowiedzi „raczej”
co „zdecydowanie” – ale mimo to niezamieszkujący wspólnie z osobą niesamodzielną krewni
stanowią wsparcie dla głównych opiekunów. Co ważne, niewiele zmienia w udzielanych
odpowiedziach fakt, czy zdarzenie ma charakter nagły (70%) czy też zaplanowany (68%),
co osłabia tezę o odległościach dzielących krewnych, jako przyczynie ich mniejszego udziału
w opiece nad osobami niesamodzielnymi. O ile bowiem trudno o nagłą pomoc, gdy krewny
znajduje się daleko, o tyle w sytuacjach przewidzianych i zaplanowanych bariera to powinna
się zmniejszać.
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Badani – nawet gdy otwarcie przyznają, że nie uzyskują pomocy od najbliższej rodziny, która
z nimi nie mieszka – nie potrafią powiedzieć, z czego wynika sytuacja, w jakiej się znaleźli.
Z drugiej strony przyznają, że o pomoc taką nie proszą. Można odnieść wrażenie, że traktują
opiekę jako swój obowiązek, a jego dopełnianie jako dowód na własne pozytywne cechy, jak
operatywność, siła czy hart ducha. Tak jedna z badanych opowiada o swojej sytuacji:
Ja pomimo, że jestem sama i mam siostrę, która jest milionerką można powiedzieć
i mogłaby mamie stworzyć takie warunki. Mnie nikt nie pomaga, nawet, jeżeli
mam córkę, która ma 18 lat, to ona, jak ja mam ją o coś poprosić, to ja wolę zrobić
to sama. I my to wszystko robimy same i później mamy same pretensje, że ja mam
to do zrobienia to, to, ale wiem, że jestem operatywna, wiem, że mam jakieś
możliwości. (FGI z opiekunami osób niesamodzielnych)
Wykres 29. Pomoc kręgu rodziny w opiece nad osobą niesamodzielną cz.1

Źródło: Badanie CATI, n=301
Wykres 30. Pomoc kręgu rodziny w opiece nad osobą niesamodzielną cz.2

Źródło: Badanie CATI, n=301
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Na pomoc ze strony przyjaciół może liczyć znaczna część badanych (59% w sytuacjach nagłych
i 59% w sytuacjach zaplanowanych), choć tu przeważają już odpowiedzi warunkowe „raczej”.
Zagadnieniem wykraczającym poza zakres niniejszego badania jest odpowiedź na pytanie, czy
kręgi znajomych utworzone zostały niezależnie od pełnionej funkcji opiekuńczej wobec osoby
niesamodzielnej, czy też w związku z tą funkcją. Innymi słowy – warto zweryfikować hipotezę,
czy osoby, do których opiekunowie osób niesamodzielnych mogą zwrócić się o pomoc, to inni
opiekunowie osób niesamodzielnych poznani np. przy okazji odprowadzenia podopiecznych na
zajęcia z terapii zajęciowej.
Wykres 31. Pomoc kręgu przyjaciół w opiece nad osobą niesamodzielną

Źródło: Badanie CATI, n=301

10.3 Potrzeby rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczych
Badanie zostało zrealizowane zgodnie z następującym schematem:

10.3.1 Typy potrzeb

W toku wywiadu grupowego zdiagnozowano pięć kategorii potrzeb osób niesamodzielnych
i ich opiekunów, a trzy spośród nich zawierają szerszą listę konkretnych form wsparcia, które
mogą je zaspokoić.
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Schemat 1. Typy potrzeb osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Źródło: Opracowanie własne

Pierwsza kategoria potrzeb (opieka), to zapotrzebowanie na usługi pozwalające podzielić się
obowiązkiem opiekuńczym z innymi osobami, wyspecjalizowanymi pracownikami instytucji
pomocowych. Są to zarówno formy opieki w domu osoby niesamodzielnej, jak i poza nim np.
w placówkach dziennego pobytu czy nawet na kilkudniowych wyjazdach. Jest to nie tylko
odciążanie opiekuna, który może w tym czasie wypełniać inne zobowiązania, ale przede
wszystkim sposób walki z pogłębianiem się niesamodzielności podopiecznych, gdyż
wymienione formy opieki obejmują również rehabilitację (psychiczną i/lub fizyczną). Jedna
z badanych osób tak opowiada o roli dziennego domu opieki w jej życiu:
(Córka) nigdy się nie uczesze, bo nie potrafi, nie ma tego odbicia lustrzanego, nie
zawiąże butów, to są czynności, których nie może przez tyle lat poznać. Ale już
potrafi się rozebrać, ubrać, wejść pod prysznic i czeka na mnie, przez 42 lata
czekałam na to (córka uczestniczy w zajęciach terapii zajęciowej). Ta 30-letnia
tego nie zrobi w żadnym wypadku i muszę wszystko… Ta starsza zejdzie już, jak ją
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sprowadzę do samochodu i jedzie do warsztatów terapii zajęciowej, to biorę się za
tą drugą. (FGI z opiekunami osób niesamodzielnych)
Druga kategoria potrzeb (materialne), to zapotrzebowanie na pomoc finansową i/lub
rzeczową. Badani podkreślają, że jest niewystarczająca.
Teraz 620, bo 200 gwarantowaną, do końca roku nie dali 820, jak powinno być. Ja
nawet się nie odezwę na ten temat, bo to jest śmiech na sali. Od 1 lipca przyszła
decyzja pierwsza, 620 i później było 200 złotych też od 1 lipca do końca roku
gwarantowane w ramach tego programu. (FGI z opiekunami osób
niesamodzielnych)
Opieka nad osobą niesamodzielną wymaga koordynacji kierowanych do niej świadczeń
medycznych i kontrolowania, czy nie są one z sobą sprzeczne. Jeśli rodzina otrzymuje pomoc
od osób, instytucji publicznych (a w niektórych wypadkach również organizacji pozarządowych)
wówczas wymaga się dopełniania różnorodnych formalności. Ogółem ten rodzaj potrzeb
(organizacyjne) obejmuje pomoc w koordynacji „logistyki” opieki nad osobą niesamodzielną.
W przypadku osób starszych – a to one dominują wśród osób niesamodzielnych – wskazana
byłaby opieka geriatryczna. W województwie wielkopolskim lekarze geriatrzy przyjmują
w 61 punktach77. Kobieta opiekująca się starszą niesamodzielną matką w następujący sposób
opowiada o swoich potrzebach:
Może opieka medyczna w ogóle starszych osób, nie ma geriatrów, to wszystko jest
rzucone na lekarza pierwszego kontaktu, lekarz pierwszego kontaktu leczy
wszystkie osoby i tu po prostu te starsze osoby one są odsunięte na bok. Jeżeli coś
się będzie działo, to rodzina przyjdzie po receptę, jeżeli będzie jakieś zagrożenie
czegokolwiek, to ja znajdę czas to wpadnę i obsłucham i zobaczę. Tak nie powinno
być. (FGI z opiekunami osób niesamodzielnych)
Z kolei przykładem osoby wymagającej pomocy w koordynacji uzyskiwanej pomocy
(materialnej i niematerialnej) od instytucji wymagających różnorodnych formalnych
dokumentów jest inna badana, która problem ten opisuje w następujący sposób:
Odebrano rentę teraz sierpniu, ponieważ nie przysłali mi żadnych papierów, ja
zapomniałam, że 31 lipca mija im ten okres … Nie dostałam żadnych papierów.
Na początku lipca złożyłam, ale jeszcze nic nie dostałam. (FGI z opiekunami osób
niesamodzielnych)
W toku wywiadu badane osoby przyznały, że choć pomocy nie brakuje, to mnogość źródeł,
z których można ją uzyskać wywołuje poczucie zagubienia. Jest to czwarta kategoria potrzeb
(wiedza). Konieczne jest zatem skierowanie do opiekunów osób niesamodzielnych
jednoznacznego komunikatu, skąd i na jakich warunkach tę pomoc można uzyskać. Jedna

77

Dane wg portalu www.sluzbazdrowia.pl
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z badanych wskazuje tu na OPS, jako miejsce pierwszego kontaktu osób opiekujących się
osobami niesamodzielnymi.
Czego brakuje, ja Pani powiem, czego brakuje, bo ja na dzień dzisiejszy
korzystam z MOPS-u i pracownik socjalny mnie wkurza, bo ona powinna
przyjść do domu, powinna wykonać telefon i przyjść do domu i powiedzieć,
pani Jolu, może pani z tego, z tego, z tego skorzystać u nas. A ona nie powie
nic. (FGI z opiekunami osób niesamodzielnych)
W toku wywiadu badane porównały upływające w OPS terminy składania podań i innych
dokumentów do terminów ważności ubezpieczenia OC samochodu. Komercyjni
ubezpieczyciele wysyłają do swoich klientów przypomnienie o upływającym terminie ważności
ubezpieczenia. Jest to oczywiście działanie w ich własnym interesie mające na celu nakłonienie
klienta do przedłużenia z nimi umowy, ale jest to trafny przykład czynności, którą Ośrodek
Pomocy Społecznej mógłby również wykonywać. Osobną kwestią jest jednak czas, jaki
musieliby przeznaczyć pracownicy socjalni na przygotowywanie takich dokumentów.
Opieka nad osobą niesamodzielną to jednak nie tylko wysiłek organizacyjny i finansowy. Można
powiedzieć, że jest to przede wszystkim ogromne obciążenie psychiczne (co potwierdzają
wyniki badania CATI opisane w rozdz. 5.5.3). Potęguje je fakt, że często opieka nad osobą
niesamodzielną spada na jednego członka rodziny, nie rozkłada się na całe gospodarstwo
domowe. O swojej sytuacji jedna z badanych – pozbawiona wsparcia innych członków rodziny
– opowiada w sposób następujący:
Jeśli chodzi o mnie, a jestem w etapie dzisiaj się też przygotowuję psychicznie na
rozmowę z moim mężem, żeby mu oświadczyć, że wystąpiłam z rozwodem, czeka
mnie przeprawa totalnie duża. Ale jeżeli jestem zmęczona całą sytuacją, tym
wszystkim i wpadam w depresję, gdzieś uciec, gdzieś wyjechać, by wszystko
zostawić, ale ze względu na wykonywaną pracę, którą wykonuje w terenie, to po
prostu mówię, że jestem umówiona gdzieś na jakieś spotkanie, muszę wyjść,
ochłonąć, wsiadam w samochód, włączam muzykę, wyjeżdżam gdzieś i się
relaksuję. I dopiero wracam za godzinę i to jest taka moja metoda. Albo
rzeczywiście idę do pracy w teren. (FGI z opiekunami osób niesamodzielnych)

Mowa tu o braku osób, na których pomoc można liczyć. Można więc wyodrębnić kolejną
kategorię – potrzeb – o charakterze psychologicznym. Jeśli bowiem w obecnym kręgu rodziny
i przyjaciół brakuje osób, które mogą stanowić „podporę” dla opiekuna, warto im ułatwić
poszerzenie kręgu znajomych o osoby, które taką funkcję będą mogły pełnić.
Hipoteza ta znalazła potwierdzenie w toku prowadzonych później wywiadów indywidualnych
z przedstawicielami instytucji publicznych wspierających opiekunów osób niesamodzielnych.
W oparciu o ich analizę można powiedzieć, że zarówno przedstawiciele trzeciego sektora, jak
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i instytucji publicznych mówią wspólnym głosem, wskazując na podobne problemy, z jakimi
muszą się borykać opiekunowie osób niesamodzielnych.
Badany 1: Też to wsparcie instytucji, jeśli jest osoba niepełnosprawna, pobyt
czasowy, gdzie się zabiera tą osobę ze środowiska i wtedy inni członkowie rodziny
mogą w cudzysłowie nabrać tego powietrza i żeby móc wykonać wszystkie te
obowiązki. Czyli właściwie należałoby się przyjrzeć, jak ta rodzina funkcjonuje.
Znaczy te rodziny radzą sobie, muszą się organizować żeby wszyscy z tej opresji
wyszli. Ale jest to kosztem uczenia się dzieci, kosztem zdrowia psychicznego,
somatycznego, przypadki kiedy przypłaca się zawałami serca, opieka nad osobą
starszą…
Badany 2: Depresją, bo to często występuje
Badany 1: Ja tylko żyję po to, żeby chodzić do pracy, pomagać komuś, zajmować
się dziećmi.
Badany 2: A nie mam chwili dla siebie.
Badany 1: To są wszystkie początki góry lodowej problemowej. I żeby znaleźć
rozwiązanie, te osoby często zwracają się o pomoc właśnie do ośrodka. My nie
mamy takiej mocy sprawczej. Ja nie mówię o kwestii finansowej, bo to jest
problem który dotyczy sfer życia społecznego, ale przede wszystkim działalności
typu pomocowej. (IDI z OPS w mieście powiatowym)
Wsparcie psychologiczne dla opiekunów bardzo bliskie jest wsparciu w postaci przekazywania
wiedzy o chorobie osoby niesamodzielnej, co pozwala lepiej się przygotować do kolejnych
etapów choroby, jeśli ta ma charakter postępujący. Ważne wydaje się owo łączenie obu form –
wsparcia psychicznego i merytorycznego – na drodze bezpośrednich kontaktów, gdyż jest to
skuteczniejsze i wymaga zaangażowania się w opiekuna. Dlatego też tę kategorię
zoperacjonalizowano jako uczestnictwo w formalnych i nieformalnych grupach wsparcia.
Mówi się, że kto ma dostęp do informacji ten ma wszystko i to jest prawda i tutaj
jest tak, że jeśli rodzina nie wie, czym jest ta choroba, nie wie, gdzie zasięgnąć
informacji, nie wie jak się zachować wobec pacjenta, z którym ma na co dzień
do czynienia, nie wie, jakie są możliwości, jakie ma prawa, jakie ma uprawnienia,
co powinna zrobić, w jaki sposób powinna zareagować, to nie poradzi sobie z tym
problemem i z tą chorobą. I dlatego najważniejsze jest, jest absolutnym
priorytetem informacja. Stąd prowadzimy od samego początku Centrum
Informacji, żeby dawać broszury, informatory, poradniki, ale, żeby również
rozmawiać z tymi ludźmi. Rozmowa, spotkanie wygląda w ten sposób, dzisiaj
na przykład były dwa takie spotkania, że rozmawia się długo, bardzo często kończy
się to płaczem opiekuna, bo rzeczywiście jest to trudna choroba i uświadomienie
rodzinom opiekunom jest bardzo, ale to bardzo ważne… Ludzie są leniwi,
w związku z czym otrzymują 25-stronicowy poradnik, 90% rodzin go w ogóle nie
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czyta, albo go zostawia w samochodzie i z niego nigdy nie wyjmuje, albo położy
w domu gdzieś i też albo wyrzuci na następnym zakręcie. Trafiają później
i wystarczy chwila rozmowy z nimi, wiadomo, że oni nie skorzystali z tego, przykre,
bo my przecież na to też potrzebujemy pieniądze, ale tak się zdarza. (IDI z NGO)
Wyłonione w toku badania jakościowego potrzeby zweryfikowano ze względu na skalę
występowania i poziom zaspokojenia.

10.3.2 Natężenie występowania potrzeby
Trzy najczęściej wskazywane przez opiekunów osób niesamodzielnych potrzeby to: wsparcie
finansowe (54%), zajęcia rehabilitacyjne (45%) oraz źródło informacji o dostępnych formach
wsparcia i inicjatywach na rzecz osób niesamodzielnych (45%). Żadnego wsparcia nie oczekuje
16% badanych. Nie sposób określić czy jest to faktyczny brak potrzeb, czy też raczej problem
z ich wyartykułowaniem. Co ważne, brak potrzeb nie jest istotnie częściej deklarowany przez
opiekunów osób tylko częściowo niesamodzielnych. Badani, którzy zgłaszają potrzebę
uzyskania wsparcia, spośród przedstawionych im w trakcie prowadzenia wywiadów
kwestionariuszowych 15 możliwych rodzajów wsparcia, średnio wybierają aż 5 takich
obszarów, zaś 25% wskazało 8 bądź więcej różnych potrzeb.
Relatywnie niewiele osób wskazało, że chciałoby zamienić własne mieszkanie na pozbawione
barier architektonicznych. W świetle badań PolSenior, osoby starsze – a średnia wieku
badanych osób niesamodzielnych to 70 lat – są gotowe znosić wszelkie trudy niewygody, byle
tylko pozostać we własnym domu. Nawet osoby znajdujące się w etapie późnej starości
niezależnie od jego wad swojego mieszkania/domu nie chcą go zamieniać (49%). Kolejnych
41% nie chce zamienić mieszkania/domu, bo uważają je za dostatecznie bezpieczne
i wygodne78.
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Bartoszek, A., Warunki zamieszkania polskich seniorów w świetle badań socjologicznych i architektów
w projekcie PolSenior, Polityka społeczna, Numer specjalny; Aspekty medyczne, psychologiczne,
socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, str. 33.

strona 161

Wykres 32. Natężenie występowania potrzeby

Źródło: Badanie CATI, n=301
Analizując współwystępowanie ze sobą różnych typów potrzeb można wyróżnić cztery grupy
badanych79. Pierwsza to grupa wskazująca na wiele pożądanych form wsparcia (średnio
wskazuje się na 10,5 form) i jest to ok. 16% badanych. Drugą, najliczniejszą kategorią (48%) są
respondenci wskazujący na pojedyncze formy wsparcia (średnio 1,2) Trzecią (23%) i czwartą
(13%) grupę stanowią respondenci wskazujący średnio na ok. 5,5-6 form wsparcia, ale podczas
gdy jedni kładą większy nacisk na takie aspekty, jak pomoc w załatwianiu formalności
związanych z uzyskiwaniem wsparcia finansowego i materialnego oraz na wsparcie finansowe,
o tyle drudzy – kategoria czwarta – najczęściej wskazują na kilkudniowe wyjazdy z zapewnioną
opieką nad osobą niesamodzielną czy zajęcia rehabilitacyjne, a zatem potrzeby wyższego rzędu
niż te wcześniej wymienione. Typy potrzeb określane będą mianem – w kolejności omawiania
– wiele różnych, pojedyncze, podstawowe oraz wyższego rzędu.
79

Omawiany wynik jest efektem przeprowadzenia analizy skupień metodą k-średnich.
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Potrzeby wsparcia są zróżnicowane ze względu na stopień niesamodzielności osoby dorosłej.
Potrzeby rodzin w pełnieniu przez nie funkcji opiekuńczych wynikają ze stopnia
niesamodzielności, choć wpływ ten ujawnia się tylko w przypadku dwóch potrzeb:


usługi opiekuńcze/ wychowawcze w miejscu zamieszkania są istotnie częściej
potrzebne, gdy respondent opiekuje się osobami całkowicie niesamodzielnymi
(wskazuje na nie 49% badanych opiekujących się osobami całkowicie
niesamodzielnymi, a tylko 20% sprawujących opiekę nad osobami częściowo
niesamodzielnymi),



zajęcia rehabilitacyjne, które rzadziej są potrzebne osobom częściowo
niesamodzielnym (wskazuje na nie 49% badanych opiekujących się osobami całkowicie
niesamodzielnymi, a tylko 35% sprawujących opiekę nad osobami częściowo
niesamodzielnymi).

Im niższy jest dochód rodzin, tym większe są ich potrzeby wsparcia. Co interesujące,
gospodarstwa domowe deklarujące niższe łączne wydatki, częściej zgłaszały chęć uzyskania
pomocy w uzyskaniu innego, pozbawionego barier architektonicznych mieszkania, zaś
gospodarstwa o średnio wyższych wydatkach częściej wskazywały na potrzebę pomocy
w usuwaniu barier architektonicznych w mieszkaniach. Można przypuszczać, że chęć zmiany
mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, to też po prostu lepsze mieszkanie,
na jakie nie stać uboższych gospodarstw domowych, gdy te zamożniejsze nie upatrują
w zmianie możliwości poprawy bytu wszystkich członków rodziny.
Badani o gorszej sytuacji materialnej (pieniędzy nie starcza nawet na najpilniejsze potrzeby),
bardzo często deklarowali potrzebę wsparcia finansowego (92%) oraz wsparcia materialnego
i rzeczowego (65%). Co jednak szczególnie ważne, istotnie częściej oczekują oni również
pomocy w załatwianiu formalności związanych z uzyskiwaniem wsparcia finansowego
i materialnego (65%).
Na oczekiwania w zakresie wsparcia wpływa również fakt posiadania dzieci. Gospodarstwa
domowe, w których zamieszkują dzieci, istotnie częściej zgłaszają potrzebę uzyskania wsparcia
materialnego/ rzeczowego. Deklaruje je 35% gospodarstw, w których skład wchodzą osoby
do 24 r. ż. i jedynie 20% tych, gdzie dzieci nie ma. Obecność dzieci nie ma już jednak wpływu
na liczbę zgłaszanych potrzeb ani też na typ zgłaszanych potrzeb (wiele różnych, pojedyncze,
podstawowe oraz wyższego rzędu).
W opiece nad osobą niesamodzielną kluczową rolę odgrywają domownicy. Zamieszkanie
wspólnie z małżonkiem powinno wpływać na deklarowane przez głównego opiekuna
potrzebne formy wsparcia. Tak rozumiany stan cywilny jednak w żaden sposób nie wpływa
na oczekiwania w zakresie wsparcia.
Wpływ poziomu zaangażowania opiekunów w pracę zawodową ujawnia się jedynie
w przypadku usuwania barier architektonicznych w mieszkaniach (potrzebę tę zgłasza 33%

strona 163

pracujących opiekunów i już tylko 20% opiekunów-emerytów), jednak wynik ten należy
interpretować uwzględniwszy zmienną ukrytą, jaką jest tu wiek badanych opiekunów.
Rodziny nuklearne i rodziny wielopokoleniowe nie różnią się między sobą wskazywanymi
potrzebami, liczbą zgłaszanych potrzeb ani też typem zgłaszanych potrzeb (wiele różnych,
pojedyncze, podstawowe oraz wyższego rzędu).

10.3.3 Poziom zaspokojenia zgłaszanych potrzeb
Zdaniem respondentów, instytucje z ich otoczenia starają się zaspokoić tylko jedną na pięć
zgłaszanych przez nich potrzeb. W odczuciu badanych 62% spośród nich nie uzyskuje pomocy
w żadnym – z wymienionych jako potrzebnych – wymiarów. Są to zatem bardzo niepokojące
wyniki. Pytanie nie dotyczyło bowiem pełnego zaspokojenia tych potrzeb, co z pewnością
byłoby bardzo trudne do osiągnięcia, ale poczucia otrzymywania jakiejkolwiek pomocy.
Na pytanie „Czy uzyskujecie Państwo taką pomoc?”, badani odpowiadali „nie”. Jeśli liczyć
poziom zaspokojenia potrzeb odsetkiem osób otrzymujących pomoc względem liczby osób
zgłaszających potrzeby, wówczas można uznać, że najbardziej deficytowe są usługi:


pomocy w załatwianiu formalności związanych z uzyskiwaniem wsparcia finansowego
i materialnego (nie otrzymuje ich 93% potrzebujących),



zapewnienia innego mieszkania, pozbawionego barier architektonicznych (91%),



transportu do miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego osoby niesamodzielnej
(88%),



kilkudniowych wyjazdów z zapewnioną opieką nad osobą niesamodzielną (87%),



usuwania barier architektonicznych w mieszkaniach (85%),



przedłużenia godzin pracy miejsca aktywnego spędzania czasu wolnego osoby
niesamodzielnej poza jej domem (84%),



uczestnictwa w formalnych i nieformalnych grupach wsparcia (83%),



dostarczenia źródła informacji o dostępnych formach wsparcia, inicjatywach na rzecz
osób niesamodzielnych (81%),



wsparcia finansowego (80%),



pomocy w koordynacji i załatwianiu usług zdrowotnych (77%),



usługi opiekuńcze/ wychowawcze w miejscu zamieszkania (69%),



zajęcia rehabilitacyjne (65%).
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Gdy jednak uwzględnimy także powszechność występowania tychże potrzeb, wówczas można
zauważyć nie tylko zmianę kolejności występowania poszczególnych niezaspokojonych
potrzeb, ale przede wszystkim wysunięcie się na górę hierarchii roli pomocy, jaką jest
informowanie o dostępnych formach wsparcia, inicjatywach na rzecz osób niesamodzielnych.
Jest to zatem obszar, którego niezagospodarowanie dotyka szczególnie wielu badanych.
Jednocześnie należy podkreślić, że jest to bardzo uniwersalna potrzeba, której występowanie
ani też niezaspokajanie nie różnicuje gospodarstw domowych z różnych powiatów czy nawet
subregionów, choć istotnie częściej dotyka mieszkańców miast powyżej 50 tys. mieszkańców
(89%, gdy średnia w całej próbie to 80%). Oznacza to, że jest to problem o charakterze
ogólnowojewódzkim, lecz nasilający się w ośrodkach miejskich. Wynikać to może z roli, jaką
na terenach wiejskich pełnią nieformalne sieci kontaktów, gdzie to krąg znajomych i przyjaciół
jest równie istotnym źródłem wiedzy o możliwościach uzyskania tego typu pomocy.
Niezaspokojenie potrzeb informacyjnych opiekunów nie jest uzależnione od stopnia
niesamodzielności osoby, nad którą sprawują opiekę, co z kolei oznacza, że brakuje różnych
źródeł informacji zarówno tych bardziej specjalistycznych dla opiekunów osób zupełnie
niesamodzielnych, jak i ogólniejszych wspierających osoby opiekujące się osobami częściowo
niesamodzielnymi.
Należy zwrócić uwagę, że problem niedoboru informacji szczególnie silnie dotyka osoby
niekorzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej, które są naturalnym źródłem takiej
wiedzy oraz osoby lepiej oceniające swoją sytuację materialną, a zatem ponownie mniej
zainteresowane kontaktem z Ośrodkami Pomocy Społecznej.
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Wykres 33. Poziom niezaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych osób niesamodzielnych

Źródło: Badanie CATI, n=300
Miejsce zamieszkania, rozumiane zarówno jako powiat, jak i jako wielkość miejscowości
zamieszkania, nie różnicuje odsetka osób, których żadna potrzeba nie została zaspokojona. Nie
znajduje zatem potwierdzenia hipoteza, zgodnie z którą na obszarach wiejskich występują
większe niedobory funkcji opiekuńczych względem osób niesamodzielnych.
Myślę, że jeszcze dużo nam brakuje do tego, żeby powstawały organizacje
pozarządowe, które będą realizować różnego rodzaju projekty skierowane na rzecz
osób starszych, na rzecz solidarności międzypokoleniowej. Tego też jeszcze jest
mało. Oczywiście cały czas mówię, one są, ale koncentrują się w dużych miastach.
Mało jest takich organizacji, czy mało się dzieje jeszcze w takich mniejszych
miejscowościach, o wioskach już nie wspomnę. Choć też koła gospodyń są takim
dużym potencjałem dla starszych, dla edukacji starszych osób, dla aktywności
w ogóle starszych osób na wsiach. (IDI w ROPS)
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Osoby otrzymujące jakąkolwiek pomoc najczęściej wskazują, że otrzymują ją od instytucji
publicznych (83%). Co trzecia skorzystała z usług prywatnych (32%), a niewiele mniej od kręgu
znajomych i przyjaciół (27%) oraz od organizacji pozarządowych (21%). Pomoc finansowa to
przede wszystkim domena instytucji publicznych, a instytucje komercyjne, jeśli z ich usług się
korzysta, zapewniają przede wszystkim usługi opiekuńcze i rehabilitację. Rodzina zaś to bardzo
ważne źródło informacji o dostępnych formach wsparcia, inicjatywach na rzecz osób
niesamodzielnych.
Otrzymywane wsparcie – niezależnie od typu instytucji, która jej dostarcza – jest postrzegane
jako niewystarczające. Świadczą o tym odpowiedzi badanych na pytanie o ocenę otrzymywanej
pomocy. Ponad połowa osób otrzymujących pomoc – niezależnie od jej źródła – wskazywała,
że zaspokaja tylko część kluczowych potrzeb. Najlepiej na tym tle wypadają usługi komercyjne,
gdyż co trzecia osoba korzystająca z tychże usług odpowiedziała, że zaspokajają one większość
z ich kluczowe potrzeby. Ze względu na małą liczbę badanych otrzymujących pomoc
od wymienionych instytucji, niemożliwe jest jednak generalizowanie wyników pytania
na ocenę usług komercyjnych i organizacji pozarządowych. Analizując wsparcie oferowane
przez organizacje pozarządowe należy pamiętać, że de facto jest to wsparcie publiczne
(rozumiane jako wsparcie ze środków publicznych), a organizacja pozarządowa to w wielu
wypadkach wykonawca usługi zleconej przez samorząd terytorialny.

Wiadomo, że konkursy są ogłaszane, w tym roku wójt ogłosił dla osób
niepełnosprawnych i właśnie realizujemy od piątku dla osób niepełnosprawnych
warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne, zarówno dzieci, jak i dorosłe,
osobnie dla dzieci, osobno dla dorosłych, a wiadomo, niepełnosprawni to znajdują
się w orbicie działania również samorządu terytorialnego, jaką jest gmina i jak
najbardziej wpisuje się to w ustawę o samorządzie gminnym i po prostu jest to
realizowane. Był konkurs, złożyliśmy i żeśmy zostali ocenieni pozytywnie i możemy
te zadania, zadanie dla osoby niepełnosprawnej realizować. I tak samo
we wszystkie inne samorządu, czy to na szczeblu powiatowym, czy to na szczeblu
wojewódzkim, poprzez organizację chcą zrealizować pewne przedsięwzięcia, które
niewpisane są w jednostki organizacyjne tych samorządów. (IDI z NGO)
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Wykres 34. Ocena otrzymywanego wsparcia od różnych instytucji

Źródło: Badanie CATI, n=70, n=73, n=14
Wsparcie administracji publicznej, sektora prywatnego jak i organizacji pozarządowych jest
postrzegane jako niewystarczające. Ponad połowa badanych (51%) deklaruje, że otrzymywana
z instytucji publicznych pomoc zaspokaja część kluczowych potrzeb, ale części nie.
Niezaspokojenie większości, a nawet wszystkich kluczowych potrzeb zgłasza 36% badanych.
Ponad połowa badanych (57%) deklaruje, że usługi komercyjne zaspokajają część kluczowych
potrzeb, ale części nie. Niezaspokojenie większości a nawet wszystkich kluczowych potrzeb
zgłasza 8% badanych. Ponad połowa badanych (64%) deklaruje, że otrzymywana od organizacji
pozarządowych pomoc zaspokaja część kluczowych potrzeb, ale części nie. Niezaspokojenie
większości, a nawet wszystkich kluczowych potrzeb zgłasza 14% badanych.

10.4 Podsumowanie
W wyniku badania można postawić tezę, że mówiąc o rodzinach pełniących funkcję opiekuńczą
względem jej niesamodzielnych członków często popełnia się błąd nadmiernej generalizacji.
W blisko połowie przypadków (45%) pozostali członkowie rodziny udzielają pomocy osobie
niesamodzielnej tylko „w alarmowych sytuacjach”, zaś codzienny trud tej opieki spada na barki
jednej osoby, głównego opiekuna. Sytuacja ta – na co wskazują badania jakościowe, a więc nie
można w pełni generalizować tych wyników – wynika częstokroć z postawy samych
opiekunów, którzy o pomoc nie chcą prosić. Prośba taka jest bowiem w ich odczuciu oznaką
bezsilności czy słabości, do której przyznać się nie chcą. Dla pozostałych członków rodziny jest
to z kolei komfortowy układ, a zatem nie podejmują oni działań mogących zachwiać obecnym
podziałem prac. Ważne jest zatem budowanie instytucji opieki wytchnieniowej i cieszy
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powstawanie instytucji takich jak Dom Krótkiego Pobytu, realizowany w ramach budżetu
obywatelskiego miasta Poznań.
Dodatkowo należy podkreślić, że kategoria osób samotnie opiekujących się osobą
niesamodzielną, analogicznie do kategorii osób samotnie wychowujących dzieci, wymaga
szczególnej pomocy. Są to osoby częściej sygnalizujące brak możliwości zwrócenia się o pomoc
do pozostałych członków rodziny, co w ich przypadku wynika z braku takich osób, a nie tylko
z braku chęci udzielenia pomocy.
Badani wskazują na wiele niezaspokojonych, bądź jedynie częściowo zaspokojonych potrzeb.
Wiele z nich ma charakter systemowy, jak możliwość uzyskania pomocy finansowej
i materialnej czy opieki nad osobami niesamodzielnymi (m.in. transport do dziennych
ośrodków pobytu/ terapii zajęciowej oraz kilkudniowe wyjazdy osób niesamodzielnych).
Szczególnie przykuwa jednak uwagę fakt, że istnieją ogromne niedobory pomocy w zakresie
udzielania informacji. Pomoc ta polega na ułatwieniu załatwiania formalności związanych
z uzyskiwaniem wsparcia finansowego i materialnego, ale i udostępniania informacji o formach
wsparcia, inicjatywach na rzecz osób niesamodzielnych. Można przypuszczać, że istotnym
problemem jest liczba potencjalnych źródeł pomocy i reguł, jakimi się one rządzą, w wyniku
czego rodzi się trudność w ich zrozumieniu i zastosowaniu się do nich. Dlatego też ważne jest
udostępnienie opiekunom „banków informacji” o źródłach pomocy. Obecnie istotnie częściej
źródłem takiej wiedzy są np. inni członkowie rodziny, a zatem przepływ informacji opiera się
przede wszystkim na kontaktach prywatnych. Fakt korzystania z takich źródeł nie jest
bynajmniej naganny, a wręcz można go uznać na naturalny, lecz niedopuszczalne jest, by było
to jedyne źródło informacji. Należy zaznaczyć, że rodziny korzystające z pomocy Ośrodków
Pomocy Społecznej nie różnią się od innych rodzin w pełnieniu przez nie funkcji opiekuńczych,
a zatem konstruując ideę „banku informacji” należy traktować Ośrodki jako jeden z możliwych
kanałów komunikacji z opiekunami osób niesamodzielnych, ale bynajmniej nie jako jedyny.

10.5 Gotowość do pełnienia funkcji opiekuńczych względem osób niesamodzielnych
Wszystkich respondentów pytano o gotowość do podjęcia się opieki nad osobą
niesamodzielną. Zweryfikowano to poprzez serię pytań o występowanie potencjalnych barier
w podjęciu się takiej opieki. Powszechnie występują obawy takie, jak utrata możliwości
swobodnego dysponowania swoim czasem (73%) oraz przekonanie, że w sytuacji, gdyby
badani podjęli się opieki nad osobą niesamodzielną, zostaliby pozostawieni z tym problemem
sami sobie (69%). Blisko połowa badanych wskazuje ponadto na zbyt wysokie koszty opieki
(53%) oraz obowiązki zawodowe kolidujące z pełnieniem roli opiekuna (41%). Tylko co czwarty
badany wskazuje na obawę, że nie potrafiłby sobie poradzić z opieką (25%). Nierozstrzygnięte
pozostaje pytanie, czy wynika to z przekonania, że niejednokrotnie potrzebna do tego

strona 169

specjalistyczna wiedza i umiejętności są dostępne i możliwe do zdobycia, czy też
z niedocenienia wagi tej wiedzy.
Ze zdaniem, że opieka nad osobą niesamodzielną oznacza utratę możliwości swobodnego
dysponowania swoim czasem istotnie częściej w sposób zdecydowany zgadzają się osoby
aktualnie opiekujące się osobami niesamodzielnymi (52% odpowiedzi zdecydowanie i 23%
raczej), podczas gdy osoby nie opiekujące się relatywnie częściej raczej wskazują na tę obawę
(37% odpowiedzi zdecydowanie i 36% raczej). Osoby, które aktualnie nie pełnią funkcji
opiekuńczej względem osób niesamodzielnych rzadziej niż osoby tę funkcję pełniące mówiły
o obawie niemożności ponoszenia kosztów opieki domowej innych osób nad niesamodzielnym
członkiem rodziny (49%, gdy opiekunowie wskazywali na to w 63% przypadków) oraz
o poczuciu, że w sytuacji gdyby podjęli się opieki nad osobą niesamodzielną zostaliby
pozostawieni z tym problemem sami sobie (66%, gdy opiekunowie wskazywali na to w 75%
przypadków). Częściej zaś ujawniała się ich obawa przed nieznajomością metod i sposobów
opieki nad osoba niesamodzielną (26%, gdy opiekunowie wskazywali na to w 21%
przypadków).

Wykres 35. Bariery w podjęciu się opieki nad osobą niesamodzielną

Źródło: Badanie CATI, n=1117
Wskazywanie na barierę utraty możliwości dysponowania swoim czasem oraz obawa przed
byciem pozostawionym samym sobie silnie ze sobą korelują (R=0,329). Dwie kolejne pary
często wspólnie wskazywanych obaw to:
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brak możliwości łączenia obowiązków zawodowych z opieką nad osobą
niesamodzielną, co wiąże się z brakiem środków finansowych (R=0,246),
poczucie pozostawienia samemu sobie, które również łączy się z brakiem środków
finansowych (R=0,216).

Posiadanie jakiegokolwiek doświadczenia (przeszłego bądź aktualnego) w opiece nad osobą
niesamodzielną istotnie wpływa na typ wskazywanych barier. Osoby, które już przekonały się
jak faktycznie wygląda opieka nad osobą niesamodzielną (opiekują się nią obecnie bądź
kiedykolwiek w przeszłości), istotnie częściej wskazują na barierę finansową, na utratę
możliwości swobodnego dysponowania swoim czasem oraz poczucie, że zostaliby
pozostawieni z tym problemem sami sobie.
Głównym problemem – co znajduje potwierdzenie w wypowiedziach osób, które kiedykolwiek
opiekowały bądź opiekują się osobą niesamodzielną – jest pozostawienie rodzin bez pomocy
innych osób i instytucji. Obawę przed brakiem pomocy wyraża aż 69% ogółu badanych –
w rozumieniu zarówno niewystarczającej pomocy finansowej, jak i braku pomocy
w codziennych obowiązkach, co skutkuje „przywiązaniem” opiekuna do osoby niesamodzielnej
i utratą możliwości dysponowania własnym czasem (73% ogółu badanych). Obrazowo jedna
z badanych mówi o związanych z nią osobach niesamodzielnych używając pojęcia „kule u nóg”,
mówi:
(W 2003 roku zmarły dwie osoby, którymi się opiekowałam, matka i mąż – przyp.
autora), więc od 2003 roku mam tylko dwie kule u nóg, ręce mam już wolne,
a więc nie leniuchuję, bo córkami się cały czas zajmuję (FGI z opiekunami osób
niesamodzielnych).

10.6 Podsumowanie
Opieka nad innym członkiem rodziny to zaspokajanie potrzeb tych jej członków, którzy sami ich
zaspokoić nie mogą. Pełnienie roli opiekuna osoby niesamodzielnej wymaga zaangażowania,
czasu i środków, a należy podkreślić, że o ile dziecko z czasem się usamodzielnia, o tyle osoba
niesamodzielna z czasem staje się coraz bardziej niesamodzielna i wymaga coraz większego
zaangażowania opiekuna. Najistotniejsze problemy opiekunów osób niesamodzielnych to
ograniczenia finansowe wynikające zarówno z kosztów opieki, jak i ograniczenia możliwości
podjęcia pracy zarobkowej. W przypadku osób, które nie podjęły się takiej opieki należy też
podkreślić obawę dotyczącą braku specjalistycznej wiedzy niezbędnej do właściwej opieki.
Sama deklaracja gotowości podjęcia się opieki nad osobą niesamodzielną nie jest miarodajna,
gdyż jak wynika z badania, niewiele osób, gdy faktycznie znalazło się w sytuacji konieczności
opieki nad osobą niesamodzielną – nie podjęło się jej.
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11. Podsumowanie
Ocena rozwiązań prawnych
Analiza podstaw prawnych polskiego systemu wsparcia dla rodzin w wypełnianiu przez nie
funkcji opiekuńczej wskazuje, że należy go uznać za rozbudowany, zróżnicowany i oparty
na wielu filarach. Jednocześnie jest dość skomplikowany, a poruszanie się w gąszczu aktów
prawnych regulujących poszczególne uprawnienia może znacząco utrudnić korzystanie z niego.
Najszerszy zakres wsparcia przewidziany został dla rodzin z małoletnimi dziećmi, z tym że, jest
to najczęściej pomoc kierowana do rodzin o bardzo niskich dochodach, co upodabnia system
świadczeń rodzinnych do wsparcia o charakterze pomocy społecznej. Wysokość większości
świadczeń pieniężnych jest stosunkowo niska. Z drugiej strony, wzmacniane w ostatnim czasie
rodzicielskie uprawnienia pracownicze odnoszą się głównie do osób zatrudnionych w formie
umowy o pracę, bądź też są powiązane z wcześniejszym opłacaniem składek
ubezpieczeniowych (np. zasiłek macierzyński mający ogromne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa materialnego w okresie pierwszych miesięcy po urodzeniu dziecka). Większość
rodzin o dochodach poniżej średniej, czy też przeciętnych, jeżeli nie boryka się
z niepełnosprawnością dziecka, nie może liczyć na dodatkowe wsparcie materialne tylko
z tytułu wypełniania funkcji opiekuńczej.
Z punktu widzenia tematu badań, największą słabością obecnego systemu jest brak spójnych
rozwiązań wspierających rodziny sprawujące opiekę nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi
(w szczególności w tych przypadkach, gdy niesamodzielność nastąpiła już w dorosłym wieku).
Najbardziej dotyka to rodziny, których sytuacja materialna jest przeciętna lub poniżej średniej,
ale nie skrajnie zła, bowiem wtedy trudniej jest uzyskać jakąkolwiek dodatkową pomoc
(kryteria dochodowe). Dorosłe osoby niesamodzielne mogą liczyć na wsparcie nie opisywanego
w tym miejscu ubezpieczeniowego systemu emerytalno-rentowego (np. dodatek
pielęgnacyjny), ale nie rozwiązuje ono problemów w sprawowaniu długotrwałej opieki
(szczególnie nad osobami wymagającymi stałej opieki) i nie zapewnia bezpieczeństwa
socjalnego. Dlatego też prezentowany projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym,
jeżeli ostatecznie zostałby przyjęty, stanowiłby podstawę nowego, jednolitego systemu
wsparcia w tym obszarze. Należy jednak pamiętać, że ze względu na zmiany demograficzne
i wzrastające obciążenia finansowe związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi,
koniecznością wydaje się być wprowadzenie ubezpieczeniowych świadczeń pielęgnacyjnych.
Potrzeby wsparcia wielkopolskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej
Badanie pokazuje, że istnieje kilka modeli wypełniania funkcji opiekuńczej przez rodziny.
Na sposób jej pełnienia – w tym przez poszczególnych członków rodziny – ma wpływ wiele
czynników. Niniejszy raport z pewnością nie odpowiada na pytanie o przyczyny takiego, a nie
innego podziału zadań wewnątrz rodziny. Wyraźnie wskazuje natomiast, że opieka nad dziećmi
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i wynikające z tego obowiązki domowe to wciąż domena kobiet. Wielopokoleniowa rodzina,
brak pracy zarobkowej kobiety, praca w gospodarstwie rolnym, czy też praca mężczyzny
w długich godzinach lub poza miejscem zamieszkania korelują z przejęciem przez kobiety
większości obowiązków domowych. Jednakże trudno jednoznacznie ustalić kierunek zależności.
Natomiast wykonywanie pracy zawodowej przez kobietę, wykonywanie pracy wymagającej
wysokich kwalifikacji, mieszkanie w stolicy w województwa oraz posiadanie jednego dziecka
sprzyjają bardziej równościowemu podejściu.
Analiza danych zastanych wskazuje przede wszystkim na niską dostępność instytucjonalnych
form pełnienia opieki nad dzieckiem do lat trzech. Instytucje takie, jak żłobki i kluby malucha
w województwie wielkopolskim są rozlokowane wyspowo, w części powiatów nie istnieje
żadna placówka świadcząca tego typu usługi. Dostęp do instytucjonalnych form opieki jest
zdecydowanie łatwiejszy w największych miastach województwa oraz w powiecie poznańskim.
Badania terenowe wskazały również na istnienie barier psychologicznych w korzystaniu z tego
typu wsparcia. Bardzo ważny wydaje się być wiek dziecka, pozostającego pod opieką
w instytucji. Większe obawy wyrażają rodzice niemowląt niż rodzice dzieci w wieku
poniemowlęcym. Dlatego też wydłużenie urlopu macierzyńskiego do roku czasu może zachęcać
rodziny do korzystania z instytucjonalnego wsparcia po jego zakończeniu, a tym samym
zwiększać gotowość kobiet do powrotu na rynek pracy. Zatem, w województwie wielkopolskim
może zwiększyć się zapotrzebowanie na instytucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat 3.
Ważnym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych analiz jest niski poziom wiedzy wśród
rodziców na temat możliwych form opieki nad dzieckiem do lat 3. Przede wszystkim instytucja
dziennego opiekuna jest niemal nieznana. Ważne zatem wydaje się prowadzenie działań
informacyjnych zachęcających do wykorzystywania tej formy wspierania funkcji opiekuńczej
przez gminy, organizacje pozarządowe, jak również, a może przede wszystkim przez
pracodawców. Ważną informacją jest również fakt, że dotychczas dzienni opiekunowie zostali
zatrudnieni przez jedną działającą na terenie całego kraju i wyspecjalizowaną w tym działaniu
organizację pozarządową.
Niesatysfakcjonujący odsetek rodziców małych dzieci wie o możliwości zawarcia z nianią
umowy uaktywniającej, gdzie państwo pokrywa koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne. Odsetek ten jest niższy na terenach wiejskich. Zwiększenie wiedzy w tym zakresie
może pozwolić wyjść z szarej strefy przede wszystkim kobietom, które zawodowo zajmują się
opieką nad dziećmi. Sądząc po danych portalu niania.pl, korzystanie z tej formy pełnienia
funkcji opiekuńczej dotyczy głównie grupy rodzin z klasy średniej.
Wsparcie funkcji opiekuńczej wobec dzieci w wieku 4-6 lat jest głównie realizowane poprzez
objęcie dzieci wychowaniem przedszkolnym. Dostęp do przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego w województwie wielkopolskim jest stosunkowo wysoki, jednak

strona 173

analiza sytuacji na poziomie powiatów pokazuje, że wciąż występują obszary wymagające
większego wsparcia – w szczególności powiaty: kościański, wągrowiecki i kaliski. Wciąż
niewystarczający wydaje się odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenach
wiejskich, mimo widocznych efektów interwencji w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL.
Rodzice deklarują, że przedszkola powinny cechować się większą elastycznością w zakresie
godzin funkcjonowania. W przypadku, gdy obydwoje z rodziców pracuje, przebywanie dziecka
w przedszkolu w ich godzinach pracy ułatwia godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Nie
wszystkie placówki umożliwiają skorzystanie z dłuższych godzin działania. Jak pokazuje raport
"Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub wspartych ze środków
finansowych EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL" często wiąże się to z oszczędnościami
na działaniach placówek i innymi priorytetami rozwojowymi gmin. Zatem wciąż uzasadnione
wydaje się kierowanie wsparcia publicznego (np. ze środków EFS w nowej perspektywie
finansowej) na tworzenie i doskonalenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego. Gminy
wiejskie powinny również zwiększyć dostępność darmowego transportu dzieci uczęszczających
do przedszkoli. Ważnym wnioskiem płynącym z badania jest fakt, że rodziny z dziećmi w wieku
przedszkolnym mają niewielką wiedzę o pojawiających się zmianach w systemie oświaty.
Rodziny otrzymują największe wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczej wobec dzieci od 6
do 13 roku od instytucji, którą jest szkoła. W przypadku młodzieży w wieku od 13 do 18 lat
z naturalnych względów szkoła zapewnia mniejsze wsparcie w tym zakresie, ponieważ młodzi
ludzie w tej kategorii wiekowej są niemal samodzielni. Szkoła z jednej strony zapewnia opiekę
podczas lekcji, z drugiej powinna umożliwić dzieciom pozostanie pod opieką pracownika szkoły
(w szczególności w klasach I-III) do momentu odebrania przez rodziców.
Dane z Systemu Informacji Oświatowej pokazują, że dostępność świetlic i stołówek w części
powiatów województwa wielkopolskiego jest niska – w szczególności na terenach wiejskich.
Sytuacja wygląda szczególnie źle w następujących powiatach: pleszewskim, gostyńskim,
kępińskim, rawickim, ostrzeszowskim, kościańskim, kolskim, krotoszyńskim, tureckim
i jarocińskim, gdzie w mniej niż 50% szkół podstawowych znajduje się świetlica.
Badania jakościowe i ilościowe wskazały również, że istnieje nie tylko potrzeba zwiększania
liczby świetlic, ale również wydłużania godzin ich działania. W obecnej sytuacji dla części rodzin
godziny działania świetlicy są niewystarczające, przez co do opieki nad dzieckiem bywają
angażowani członkowie rodzin pochodzenia (najczęściej babcie). Łatwiejszy dostęp do świetlic
szkolnych oznacza również – w przypadku niektórych szkół – złagodzenie kryteriów
przyjmowania dzieci. W części szkół świetlica jest dostępna tylko dla pracujących rodziców.
Dostępność szkolnych stołówek jest jeszcze niższa niż dostępność świetlic. Odsetek osób
korzystających ze szkolnej stołówki wskazuje, że stołówki są mniej dostępne w małych
miastach (do 50 tys. mieszkańców). Przypomnieć należy, że ustawa o systemie oświaty
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umożliwia szkole zorganizowanie stołówki w celu skutecznej realizacji funkcji opiekuńczej.
W tym miejscu warto również wspomnieć o dyskusji toczącej się w roku 2012 wokół
oszczędności czynionych przez samorządy między innymi poprzez likwidację szkolnych
stołówek. Brak odpowiedniej infrastruktury (niespełniającej wymagań sanepidu) i w związku
z tym konieczność dokonania inwestycji, czy też wysokie koszty personelu kuchennego są
wymieniane jako przyczyny takich działań gmin. Jednakże warto zachęcać samorządy
do kontynuowania pracy stołówek, np. poprzez programy umożliwiające dofinansowanie
infrastruktury kuchennej.
Wśród postulatów części rodziców znalazły się również takie, dotyczące poprawy smaku
i jakości serwowanych posiłków. Tutaj z pewnością warto wspomnieć o pozytywnej inicjatywie
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, które realizuje program zdrowotny w województwie
pomorskim "6-10-14", w którym przeszkolono szkolnych kucharzy i kucharki zarówno
ze sposobów przygotowywania zdrowego, taniego, jak i smacznego żywienia. Warto również
podobne inicjatywy przeprowadzić w województwie wielkopolskim.
Pełnienie funkcji opiekuńczej wobec dorosłych młodych ludzi w wieku 18-24 lat
zamieszkujących z rodzicami zmienia całkowicie swój charakter. Przede wszystkim należy
zauważyć, że rola rodziców ogranicza się do finansowania bytu dziecka (po części nawet
w sytuacji, gdy podjęło ono zatrudnienie). Najistotniejszymi wydatkami na dziecko
podejmujące naukę są opłaty za szkołę, dojazd i opłaty za mieszkanie/akademik. Można zatem
rodziny z dorosłymi, wciąż kształcącymi się dziećmi wspierać poprzez system stypendiów,
zniżek komunikacyjnych czy też zwiększanie dostępu do akademików i internatów.
Czas wakacyjny jest dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym czasem, kiedy
muszą inaczej zorganizować opiekę nad dziećmi ze względu na ograniczone wsparcie instytucji,
z których korzystają ich dzieci w trakcie roku szkolnego. Szczególne deficyty są widoczne
w dwóch kategoriach wiekowych – zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym
i uczęszczającym do szkół podstawowych (w szczególności klasy I-III). Potrzeba ta wynika
z faktu, że dzieci w tym wieku nie są na tyle samodzielne, by spędzać większość czasu bez
opieki dorosłych.
W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym kluczowa wydaje się zmiana sposobów działania
przedszkoli w czasie okresu wakacyjnego. Wydaje się zasadne, by w przedszkolach okres
zamknięcia placówki na czas wakacyjny był krótszy, a korzystanie z innych przedszkoli nie
przypadało na całe dwa miesiące.
W przypadku dzieci starszych rodzice wskazują na potrzebę większego włączenia się
samorządów i organizacje pozarządowe w organizacje zajęć dla dzieci na czas wakacji, np.
w formie półkolonii, co ułatwi pracującym rodzicom łączenie ról zawodowych i rodzinnych.
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Funkcjonowanie zniżek dla rodzin z dziećmi, czy też zwiększenie dostępności infrastruktury
sportowej nie przyczynia się do lepszego wypełniania funkcji opiekuńczej przez rodziców,
jednakże może być to potraktowane jako zachęta do dbania o rozwój psychofizyczny ich dzieci.
Szczególnie ważne wydaje się zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej –
w szczególności na obszarach wiejskich. Należy jednocześnie zaznaczyć, że problemem nie jest
brak takich obiektów, jak boiska czy baseny, ale niewystarczające sposoby ich
wykorzystywania.
Obszarem deficytowym jest również niedostosowanie obiektów użyteczności publicznej, czy
też innych miejsc publicznych (kin, kawiarń, restauracji) do potrzeb rodzin z małymi dziećmi.
Propagowanie rozwiązań typu przewijak, miejsce dla karmiącej matki czy też kąciki dla dzieci
mogą ułatwiać rodzicom życie.
Wnioskiem płynącym z analizy form wsparcia kręgów przyjacielskich z wypełnianiu przez
rodziny funkcji opiekuńczej wobec potomstwa jest stwierdzenie, że de facto rodziny z takiego
wsparcia korzystają bardzo rzadko. W badaniach ilościowych na taką odpowiedź wskazało 5%
badanych, natomiast w badaniach jakościowych żaden z uczestników wywiadów nie
zadeklarował korzystania z tego typu wsparcia. Patrząc na sposoby wypełnienia funkcji
opiekuńczej przez rodziny można zaobserwować miejsca, w których wzajemne wsparcie
kręgów przyjacielskich czy sąsiedzkich mogłoby ułatwić rodzinie funkcjonowanie. Jako przykład
można wskazać transport dzieci do przedszkola na terenach wiejskich. Konieczność dowozu
dziecka bywa ograniczeniem w skorzystaniu z oferty przedszkola znajdującego się w innej
miejscowości. Zorganizowanie się rodziców posiadających dzieci w zbliżonym wieku mogłoby
te utrudnienia ograniczyć.
Pomoc w pełnieniu funkcji opiekuńczej nad potomstwem jest głównie niesiona przez rodziny
pochodzenia – szczególną i kluczową rolę odgrywa babcia dziecka i jak pokazuje badanie
jakościowe jest to zazwyczaj matka matki dziecka. Możliwość skorzystania z jej wsparcia dla
wielu matek jest jedyną szansą na powrót na rynek pracy czy też ukończenie edukacji. Brak
możliwości skorzystania ze wsparcia babci dla części matek oznacza przedłużenie okresu braku
aktywności zawodowej. Z drugiej strony zaś, chęć pomocy w wychowaniu wnuków wypycha
cześć kobiet w wieku 50+ poza rynek pracy (np. zachęca do przechodzenia na wcześniejszą
emeryturę). Z punktu widzenia celów polityki prorodzinnej i zwiększania aktywności
zawodowej kobiet potrzebne są rozwiązania, które zwiększą możliwość łączenia przez kobiety
– zarówno matki, jak i babcie – ról rodzinnych i zawodowych. Dodatkowo należy tutaj zwrócić
uwagę na wnioski, które nie wprost wyłaniają się z badania jakościowego. W części rodzin
ojcowie dzieci wykonują pracę poza miejscem zamieszkania (np. wracając do domu
na weekend) czy też dorabiają w innych miejscach pracy. W takich sytuacjach są niemal
wykluczeni z codziennej opieki nad dziećmi, a luka ta bywa zapełniana właśnie przez wsparcie
babć. Zasadne wydaje się zatem nie tylko wspieranie rozwiązań umożliwiających łączenie ról
zawodowych i rodzinnych dla kobiet, ale wypracowanie takich rozwiązań i ich promowanie
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również wśród mężczyzn, którzy w ten sposób uzyskają możliwość większego włączenia się
w wypełnianie funkcji opiekuńczej.
Zwiększenie dostępności instytucji opieki nad małym dzieckiem mogłoby wpłynąć na zmianę
modelu zajmowania się przez babcię dzieckiem do lat 3. Być może zamiast pełnienia głównej
opieki nad dzieckiem uzupełniałaby opiekę instytucjonalną, jak to ma miejsce w przypadku
dzieci uczęszczających do przedszkola.
Wyniki badania pokazują wyraźnie, że posiadanie jednego dziecka i pełnienie wobec niego
funkcji opiekuńczej znacząco wpływa na plany prokreacyjne – w szczególności kobiet. Ich
obciążenie obowiązkami domowymi związanymi z opieką nad dzieckiem połączone z brakiem
systemowych rozwiązań w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego wyraźnie zniechęca je
do dalszej prokreacji. Dlatego też należy promować większe włączanie się mężczyzn
w wypełnianie funkcji opiekuńczej oraz tworzyć zachęty dla pracodawców do włączania
do polityki kadrowej rozwiązań elastycznych form zatrudnienia.
Wsparcie oferowane przez sektor publiczny, pozarządowy i prywatny
Jeśli chodzi o udział poszczególnych sektorów we wsparciu funkcji opiekuńczej rodzin, to
zdecydowanie dominuje sektor publiczny – on zapewnia minimalną ciągłość świadczeń, które
może uzyskiwać rodzina. Państwo wspierane jest przez III sektor, który jednak utrzymywany
jest głównie ze środków publicznych. Sektor prywatny na obecnym etapie nie dba o rozwój
dzietności pracowników, zaś usługi komercyjne dla rodzin napotykają na barierę dostępności
finansowej i z tego względu rozwijają się powoli, w zasadzie wyłącznie w większych miastach.
Dlatego też wydaje się zasadne ukierunkowane dofinansowanie projektów organizacji
pozarządowych nie tylko na poziomie województwa, ale również na poziomie powiatowym
i gminnym.
W opiniach przedstawicieli samorządu województwa i uczestników panelu ekspertów wsparcie
świadczone rodzinom przez organizacje pozarządowe jest głównie oferowane w miastach,
a niemal niedostępne na terenach wiejskich. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest z jednej strony
brak środków w samorządzie, z drugiej zaś mniejsza liczba organizacji pozarządowych.
Stymulacja działań III sektora w tym obszarze zatem wydaje się jednym z kluczowych wyzwań
w zakresie wspierania funkcji opiekuńczej rodziny.
Wypełnianie przez rodziny funkcji opiekuńczej wobec dorosłych osób niesamodzielnych
W wyniku badania można postawić tezę, że mówiąc o rodzinach pełniących funkcję opiekuńczą
względem jej niesamodzielnych członków często popełnia się błąd nadmiernej generalizacji.
W blisko połowie przypadków (45%) pozostali członkowie rodziny udzielają pomocy osobie
niesamodzielnej tylko „w alarmowych sytuacjach”, zaś codzienny trud tej opieki spada na barki
jednej osoby, głównego opiekuna. Sytuacja ta – na co wskazują badania jakościowe, a więc nie
można w pełni generalizować tych wyników – wynika częstokroć z postawy samych
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opiekunów, którzy o pomoc nie chcą prosić. Prośba taka jest bowiem w ich odczuciu oznaką
bezsilności czy słabości, do której przyznać się nie chcą. Dla pozostałych członków rodziny jest
to z kolei komfortowy układ, a zatem nie podejmują oni działań mogących zachwiać obecnym
podziałem prac. Ważne jest zatem budowanie instytucji opieki wytchnieniowej i cieszy
powstawanie instytucji takich, jak Dom Krótkiego Pobytu realizowany w ramach budżetu
obywatelskiego miasta Poznań.
Dodatkowo należy podkreślić, że kategoria osób samotnie opiekujących się osobą
niesamodzielną, analogicznie do kategorii osób samotnie wychowujących dzieci, wymaga
szczególnej pomocy. Są to osoby częściej sygnalizujące brak możliwości zwrócenia się o pomoc
do pozostałych członków rodziny, co w ich przypadku wynika z braku takich osób, a nie tylko
z braku chęci udzielenia pomocy.
Badani wskazują na wiele niezaspokojonych, bądź jedynie częściowo zaspokojonych potrzeb.
Wiele z nich ma charakter systemowy, jak możliwość uzyskania pomocy finansowej
i materialnej czy opieki nad osobami niesamodzielnymi (m.in. transport do dziennych
ośrodków pobytu/ terapii zajęciowej oraz kilkudniowe wyjazdy osób niesamodzielnych).
Szczególnie przykuwa jednak uwagę fakt, że istnieją ogromne niedobory pomocy w zakresie
udzielania informacji. Pomoc ta polega na ułatwieniu załatwienia formalności związanych
z uzyskiwaniem wsparcia finansowego i materialnego, ale i udostępniania informacji
o dostępnych formach wsparcia, inicjatywach na rzecz osób niesamodzielnych. Można
przypuszczać, że istotnym problemem jest liczba potencjalnych źródeł pomocy i reguł, jakimi
się one rządzą, w wyniku czego rodzi się trudność w ich zrozumieniu i zastosowaniu się do nich.
Dlatego też ważne jest udostępnienie opiekunom „banków informacji” o źródłach pomocy.
Obecnie istotnie częściej źródłem takiej wiedzy są np. inni członkowie rodziny, a zatem
przepływ informacji opiera się przede wszystkim na kontaktach prywatnych. Fakt korzystania
z takich źródeł, nie jest bynajmniej naganny, a wręcz można go uznać na naturalny, lecz
niedopuszczalne jest, by było to jedyne źródło informacji. Należy zaznaczyć, że rodziny
korzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej nie różnią się od innych rodzin
w pełnieniu przez nie funkcji opiekuńczych, a zatem konstruując ideę „banku informacji” należy
traktować Ośrodki jako jeden z możliwych kanałów komunikacji z opiekunami osób
niesamodzielnych, ale bynajmniej nie jako jedyny.
Opieka nad innym członkiem rodziny to zaspokajanie potrzeb tych jej członków, którzy sami ich
zaspokoić nie mogą. Pełnienie roli opiekuna osoby niesamodzielnej wymaga zaangażowania
czasu i środków, a należy podkreślić że o ile dziecko z czasem się usamodzielnia, o tyle osoba
niesamodzielna z czasem staje się coraz bardziej niesamodzielna i wymaga coraz większego
zaangażowania opiekuna. Najistotniejsze problemy opiekunów osób niesamodzielnych to
ograniczenia finansowe wynikające zarówno z kosztów opieki, jak i ograniczenia możliwości
podjęcia pracy zarobkowej. W przypadku osób, które nie podjęły się takiej opieki należy też
podkreślić obawę braku specjalistycznej wiedzy niezbędnej do właściwej opieki.
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12. Rekomendacje dotyczące działań związanych ze wsparciem
funkcji opiekuńczej realizowanej przez rodziny na terenie
województwa wielkopolskiego
Autor: Dr hab. prof. UAM Aldona Żurek
Cele, jakie powinny zostać osiągnięte, dotyczą działań związanych z:
1. informowaniem – deficyty wiedzy świadczeniobiorców i świadczeniodawców działań
2. promowaniem – propagowanie dobrych praktyk
3. usprawnianiem – dopasowanie działań instytucji opiekuńczych do potrzeb rodzin
sprawujących funkcję opiekuńczą
4. wspomaganiem – udzielanie wsparcia materialnego, finansowego i usługowego
5. koordynacją – współpraca między trzema sektorami organizacji społecznych
działającymi na rzecz rodzin sprawujących funkcję opiekuńczą

Rekomendacje dotyczą dwóch kategorii rodzin: pełniących funkcję opiekuńczą wobec
potomstwa oraz pełniących funkcję opiekuńczą wobec osób niesamodzielnych.
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Adresat rekomendacji

Rekomendacja

1. Zwiększenie wśród rodziców wiedzy na temat instytucjonalnych i
pozainstytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3
prasa i media lokalne,
organizacje
pozarządowe

Upowszechnienie wiedzy o przepisach dotyczących świadczeń
rodzinnych i opiekuńczych związanych z realizacją przez rodziny
funkcji opiekuńczej
Zwiększenie wiedzy wśród rodziców na temat możliwych form
instytucjonalnej opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobek, dzienny
opiekun, niania)
Zwiększenie wiedzy na temat urlopów tacierzyńskich i urlopów
rodzicielskich, z jakich mogą korzystać ojcowie
2. Skuteczne informowanie rodziców o formach wsparcia dotyczącego opieki nad
dziećmi, jakie oferuje szkoła
instytucje oświatowe
Przygotowanie przejrzystego informatora (i/lub strony
urząd wojewódzki
internetowej), uwzględniającego dane dotyczące opieki
sprawowanej przed i po zajęciach szkolnych, opieki medycznej,
terapeutycznej, psychologiczno-pedagogicznej, możliwości zakupu
posiłków a także związanej z ofertą rekreacyjną świadczoną przez
szkołę
Przygotowanie przejrzystego informatora (strony internetowej) na
temat form zajęć oferowanych przez szkołę w czasie wakacji
3. Dostarczanie rodzicom niepełnosprawnych dzieci informacji o prawach, jakie im
przysługują, oraz o tym, z jakich możliwości wsparcia mogą korzystać
ośrodki pomocy
Upowszechnienie wiedzy na temat przepisów dotyczących
społecznej,
świadczeń opiekuńczych oraz kompetencji instytucji i organizacji
powiatowe centra
świadczących wsparcie opiekuńcze
pomocy rodzinie
4. Podjęcie działań polegające na informowaniu o dostępnych formach wsparcia,
inicjatywach na rzecz osób niesamodzielnych, szczególnie tych rodzin, które nie
korzystają z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej
ośrodki pomocy
społecznej,
lekarze rodzinni,
wspólnoty religijne,
organizacje
pozarządowe,
lokalni liderzy opinii

Tworzenie banków informacji dla opiekunów osób
niesamodzielnych o dostępnych formach wsparcia i inicjatywach
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin
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5. Upowszechnienie wiedzy pracowników pomocy społecznej, jak i innych służb, które mają
kontakt z rodzinami realizującymi funkcję opiekuńczą (instytucje oświatowe,
zdrowia, wspólnoty religijne, organizacje pozarządowe) oraz pracodawców o obszarze
działań innych instytucji w zakresie wsparcia rodziny
samorządy lokalne,
organizacje,
pozarządowe,
pracodawcy

Prowadzenie działań informacyjnych wynikających z ustawy
żłobkowej, w szczególności na temat oferty dziennego opiekuna
wśród podmiotów, które mogą zatrudnić taką osobę (lub
współfinansować jej zatrudnienie)
Informowanie o możliwości zawarcia z nianią umowy
uaktywniającej, gdzie państwo pokrywa koszty składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Promowanie zatrudniania
krewnych, a zwłaszcza babć jako niań

Regionalny Ośrodek
Systematyczne szkolenia kadr pomocy społecznej w zakresie wiedzy
Polityki Społecznej,
o usługach innych instytucji i umiejętności kierowania klienta do
Wydział Polityki
odpowiednich instytucji i organizacji
Społecznej – urząd
wojewódzki
6. Podjęcie działań polegających na promowaniu partnerskiego modelu sprawowania
opieki nad dziećmi
organizacje
pozarządowe,
samorząd regionu
powiatowe i miejskie
centra pomocy rodzinie
prasa regionalna,
media lokalne,
organizacje
pozarządowe

regionalne lokalne
i stowarzyszenia
pracodawców

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej,
organizacje
pozarządowe

Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz partnerstwa
w rodzinie i możliwości łączenia przez kobiety pracy zawodowej
z rolami rodzinnymi
Inicjatywy na rzecz organizowania spotkań i warsztatów dla par,
którym urodziło się dziecko, informacje przekazywane w ramach
działań szkół rodzenia
Promowanie pozytywnych wzorców mężczyzn, którzy zdecydowali
się na skorzystanie z urlopów tacierzyńskich i rodzicielskich
Promowanie dobrych praktyk związanych z polityką kadrową
dotyczącą zatrudniania kobiet, które łączą role rodzinne
i zawodowe
Działania promocyjne podejmowane wobec sektora prywatnego
w zakresie tworzenia ułatwień dla kobiet związanych z możliwością
łączenia ról zawodowych i rodzinnych (elastyczne godziny pracy
przedszkola i żłobki przyzakładowe, możliwość pracy w skróconym
wymiarze czasu, pierwszeństwo wyboru terminu urlopu
wypoczynkowego)
Promowanie opieki przedszkolnej wobec rodzin, w których aktywny
zawodowo jest jedynie ojciec a także promowanie opieki
przedszkolnej wobec rodzin rolniczych
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7. Promowanie działań o charakterze pozainstytucjonalnym wobec rodzin pełniących
funkcję opiekuńczą
organizacje
pozarządowe,
wspólnoty wyznaniowe

Promowanie opieki podstawowej i uzupełniającej realizowanej
przez babcie (i dziadków) wobec dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, w tym zatrudnianie babć w roli niani
Propagowanie wolontariatu na rzecz rodzin pełniących funkcje
opiekuńcze wobec osób niesamodzielnych

samorządy lokalne

Promowanie wsparcia ze strony rodziny, kręgów przyjacielskich,
sąsiedzkich na rzecz dla rodzin pełniących funkcję opiekuńczą przez
organizowanie wspólnego transportu dla dzieci

8. Promowanie działań o charakterze instytucjonalnym wobec rodzin pełniących
funkcję opiekuńczą
samorządy lokalne,
Promocja korzystania z usług żłobków, klubów malucha, dziennych
instytucje opiekuńcze,
opiekunów, tak aby rozwiać obawy dotyczące jakości usług
organizacje
świadczonej przez te podmioty. Prezentowanie dobrych praktyk
pozarządowe,
w mediach lokalnych, dni otwarte w żłobkach.
prasa i media regionalne
oraz lokalne
samorząd regionalny,
Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej (np. kina,
samorządy lokalne,
restauracje) do potrzeb rodzin z małymi dziećmi
prasa i media regionalne
Regionalny Ośrodek
Wprowadzenie spójnego systemu promocji działań instytucji
Polityki Społecznej,
i organizacji działających na rzecz rodzin realizujących funkcję
Powiatowe Centrum
opiekuńczą
Pomocy Rodzinie
9. Dostosowanie działań instytucji do potrzeb rodzin sprawujących funkcję opiekuńczą nad
dziećmi w wieku przedszkolnym
samorządy lokalne

Poprawienie funkcjonowania żłobków i klubów malucha związane
ze zmniejszeniem opłat, wydłużenia godzin otwarcia a także bliższej
ich lokalizacji w stosunku do miejsca zamieszania rodziny
Dostosowania godzin pracy przedszkola do potrzeb rodziców
pracujących w dłuższych i nietypowych godzinach
Udostępnienie przez gminy możliwości dowozu dzieci do
przedszkoli (bus zabierający dzieci do placówek)
Zwiększenie możliwości korzystania w sposób nieodpłatny z
infrastruktury rekreacyjnej
Zapewnienie dostępności przedszkoli w czasie wakacji w takim
samym wymiarze, jak w czasie roku szkolnego
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10. Dostosowanie działań instytucji oświatowych do potrzeb rodzin sprawujących funkcję
opiekuńczą nad dziećmi w wieku szkolnym (szczególnie wczesnoszkolnym)
samorządy lokalne

Umożliwienie korzystania ze świetlic i stołówek wszystkim dzieciom
tych rodziców, którzy wyrażają taką potrzebę
Wydłużenie pracy świetlic, tak by rodzice pracujący w dłuższych
godzinach mogli zapewnić opiekę swojemu dziecku przed i po
zajęciach
Poprawienie jakości i różnorodności posiłków podawanych
w szkolnych stołówkach, tak aby zachęcić do korzystania z ich
oferty. Oferowanie produktów określanych jako „zdrowa żywność”.
Zapewnienie opieki medycznej (lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki)
na terenie placówek oświatowych
Zwiększenie możliwości korzystania z infrastruktury szkół, oferta
bezpłatnych zajęć w czasie wakacji
Zwiększenie możliwości korzystania z lokalnej infrastruktury
rekreacyjnej w czasie wakacji w formie nieodpłatnej

11. Dostosowanie działań instytucji do potrzeb rodzin sprawujących funkcję opiekuńczą nad
dziećmi niepełnosprawnymi
samorządy lokalne,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Zwiększenie możliwości korzystania z pomocy asystenta
rodziny/asystenta osoby niepełnosprawnej
Zwiększenie dostępu do pomocy medycznej i terapeutycznej
rodzinom opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi
Ułatwienie rodzinom opiekującym się dziećmi niepełnosprawnym
dostępu do specjalistów, poprzez pomoc w zorganizowaniu
dojazdów do placówek medycznych i terapeutycznych

12. Dostosowanie działań instytucji i organizacji do potrzeb rodzin zastępczych
ośrodki pomocy
społecznej
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie,
organizacje
pozarządowe
ośrodki pomocy
społecznej
samorząd regionalny,
samorządy lokalne

Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb dzieci z rodzin zastępczych
Ułatwienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistów, poprzez
pomoc w zorganizowaniu dojazdów lub zorganizowanie dyżurów
specjalistów (np. psychologów) w siedzibach gmin lub powiatów
Organizowanie terapii rodzinnej dla rodzin zastępczych
Zwiększenie liczby zatrudnionych koordynatorów pieczy zastępczej
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13. Dostosowanie działań instytucji i organizacji do potrzeb rodzin sprawujących
funkcję opiekuńczą nad osobami niesamodzielnymi
samorząd regionalny,
samorządy lokalne

Poszerzenie oferty opieki pozadomowej nad osobą niesamodzielną
(wczasy rehabilitacyjne, zajęcia rehabilitacyjne, rekreacyjne)
Udostępnienie możliwości umieszczania osób niesamodzielnych
w palcówkach opiekuńczych, w bliskości miejsca zamieszkania ich
rodzin
Powiatowe (Miejskie)
Pomoc w koordynacji świadczeń medycznych pochodzących ze
Centrum Pomocy
źródeł publicznych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
Rodzinie
wobec osób niesamodzielnych
Pomoc w załatwianiu formalności związanych z uzyskiwaniem
wsparcia finansowego, materialnego i usługowego dla rodzin
opiekujących się osobami niesamodzielnymi
14. Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem dobrostanu dzieci w wieku
przedszkolnym i członków rodzin realizujących funkcję opiekuńczą
urzędy pracy,
organizacje
pozarządowe
samorząd regionalny,
samorządy lokalne

Podejmowanie działań mających na celu umożliwienie kobietom na
podnoszenie kwalifikacji po powrocie z urlopu macierzyńskiego, aby
zwiększyć jej szanse na lokalnym rynku pracy
Zwiększenie odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
zwłaszcza na terenach wiejskich, otwieranie nowych przedszkoli,
zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
Niestosowanie kryteriów przyjęć, zwłaszcza takich, które usuwałyby
matki z rynku pracy
Przestrzenne „zbliżenie” instytucji przedszkolnych do rodzin
mających małe dzieci (bezpłatny transport, otwieranie nowych
placówek)
Wprowadzenie Kart Rodziny, które umożliwiałyby korzystanie ze
zniżek przy korzystaniu z oferty instytucji kulturalnych, oferty
rekreacyjnej i sportowej
15. Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem dobrostanu dzieci w wieku
szkolnym i członków rodzin realizujących funkcję opiekuńczą
samorząd regionalny,
samorządy lokalne

Zapewnienie miejsc w świetlicach szkolnych dla wszystkich
chętnych. Zwiększanie liczby świetlic
Organizowanie w każdej szkole stołówek,
finansowanie/dofinansowanie ich działania przez samorządy
Nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych zlokalizowanych
w publicznych obiektach
Wprowadzenie Kart Rodziny dla mniej zamożnych rodzin, które
umożliwiałyby korzystanie ze zniżek przy korzystaniu z oferty
instytucji kulturalnych, oferty rekreacyjnej i sportowej
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji –
zorganizowane formy kolonii, półkolonii, obozów
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16. Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem dobrostanu dzieciom
niepełnosprawnym i członkom ich rodzin realizujących funkcję opiekuńczą, a także
rodzinom tracącym zdolność do wypełniania funkcji opiekuńczych
samorząd regionalny,
samorządy lokalne

samorząd regionalny,
samorządy lokalne,
centra pomocy rodzinie
centra pomocy rodzinie

Udzielanie rodzinom opiekującym się dzieciom niepełnosprawnym
pomocy: finansowej, zwiększenia dostępu do specjalistów
(terapeuci, psycholodzy, prawnicy)
Otwieranie świetlic terapeutycznych
Wsparcie dla rodzin tracących zdolność do wypełniania funkcji
opiekuńczej przez asystentów rodziny. Zwiększenie możliwości
korzystania z pomocy asystenta rodziny/asystenta osoby
niepełnosprawnej
Świadczenie pomocy psychologicznej w tym organizowanie grup
wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

17. Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem dobrostanu osobom
niesamodzielnym i członkom ich rodzin realizujących funkcję opiekuńczą
samorząd regionalny,
samorządy lokalne,
centra pomocy rodzinie

Zwiększenie pomocy materialnej i niematerialnej dla rodzin
opiekujących się osobami niesamodzielnymi
Tworzenie instytucji opieki „wytchnieniowej” (takich jak Dom
Krótkiego Pobytu realizowany w ramach budżetu obywatelskiego
miasta Poznania)
Zwiększenie możliwości korzystania z pomocy asystenta
rodziny/asystenta osoby niepełnosprawnej
Zapewnienie transportu do dziennych ośrodków pobytu/ terapii
zajęciowej oraz kilkudniowe wyjazdy osób niesamodzielnych

samorząd regionalny,
samorządy lokalne,
centra pomocy rodzinie

Objęcie kompleksową opieką rodzin sprawujących opiekę nad
dorosłymi osobami niesamodzielnymi (w szczególności w tych
przypadkach, gdy niesamodzielność nastąpiła już w dorosłym
wieku), których sytuacja materialna jest przeciętna lub poniżej
średniej
Podjęcie działań wspierających wobec małoliczebnych gospodarstw
domowych, w których cały ciężar opieki spada na jej jedną dorosłą
osobę sprawującą opiekę nad osobą niesamodzielną.

centra pomocy rodzinie,
organizacje
pozarządowe,
wspólnoty wyznaniowe

Zaspokojenie potrzeb wsparcia emocjonalnego wobec opiekunów
osób niesamodzielnych. Tworzenie grupy wsparcia i grup
terapeutycznych
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18. Współpraca między podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie wsparcia dla
rodzin realizujących funkcję opiekuńczą
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej,
Wydział polityki
społecznej – urząd
wojewódzki,
ośrodki pomocy
społecznej
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Opracowanie lokalnych, zintegrowanych programów działań na
rzecz rodzin wykonujących funkcję opiekuńczą w których udział
będą brali eksperci, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz
rodziny realizujące funkcję opiekuńczą wobec dzieci oraz osób
niesamodzielnych

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Wprowadzenie instytucji koordynatora pomocy świadczonej
rodzinom osób niesamodzielnych przez instytucje i organizacje
społeczne

samorządy lokalne,
ośrodki pomocy
społecznej

Aktywizacja organizacji pozarządowych, zwłaszcza na terenach
wiejskich, w zakresie działań związanych z udzielaniem rodzinom
wsparcia i działaniami zastępującymi aktywności rodzin
w sytuacjach

Samorządy lokalne
OPS

Nawiązywanie współpracy z organizacjami dostarczającymi
specjalistyczne usługi, dofinansowanie takich działań szczególnie na
terenach wiejskich

Przyjęcie rozwiązania określanego jako model „jednego okienka”
w instytucjach służb społecznych, działającego w myśl zasady:
wszystkie możliwe problemy w imieniu petenta załatwia w innych
instytucjach urzędnik. Konsolidacja działań podmiotów
świadczących pomoc
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Aneks
5.10 Szczegółowa analiza stopni niesamodzielności podopiecznych respondentów
w badaniu CATI
Metoda grupowania dwustopniowego
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