
	  
	  
	  
	  
Szanowni	  Państwo,	  

 
	  
Przede	  wszytkim	  w	  	  imieniu	  Związku	  Dużych	  Rodzin	  3	  Plus	  Koło	  Szczecin,	  bardzo	  

dziękuję	  za	  możliwość	  wzięcia	  udziału	  w	  konsultacjach	  nad	  Wojewódzkim	  Projektem	  
Wspierania	  Rodziny	  i	  Pieczy	  Zastępczej	  na	  lata	  2014-‐2020.	  Jest	  rzeczą	  niesłychanie	  
ważną,	  by	  tworzenie	  i	  realizacja	  tego	  Projektu	  dokonywały	  się	  z	  rzeczywistym	  udziałem	  
licznych	  podmiotów	  społecznych.	  	  
	  
	  

Uważamy,	  że	  w	  naszym	  społeczeństwie	  wciąż	  zbyt	  mało	  promuje	  się	  rodzinę	  jako	  
wartość	  samą	  w	  sobie.	  Duże	  rodziny	  są	  czasem	  wręcz	  uważane	  za	  patologię	  tylko	  z	  tego	  
powodu,	  że	  	  rodzice	  zdecydowali	  się	  na	  posiadanie	  więcej	  dzieci	  niż	  w	  tradycyjnym	  
modelu	  2+2.	  Z	  takimi	  opiniami	  Związek	  Dużych	  Rodzin	  3PLUS	  walczy	  i	  udowadnia	  
prawdziwość	  naszego	  motta:	  „Duże	  rodziny	  to	  nie	  problem,	  duże	  rodziny	  to	  
rozwiązanie“.	  
	  
	   Działań	  sprzyjającym	  rozwojowi	  rodziny	  rozumianych	  jako	  przekonywanie	  
młodych	  Polaków	  do	  decydowania	  się	  na	  dzieci	  oraz	  wspierania	  rodzin	  nigdy	  nie	  jest	  za	  
wiele.	  Na	  szczególną	  uwagę	  zasługuje	  do	  tej	  pory	  przede	  wszystkim	  idea	  jak	  i	  bardzo	  
dobry	  klimat	  przy	  tworzeniu	  oraz	  rozszerzaniu	  programu	  „Szczecin	  Przyjazny	  Rodzinie“.	  
	  	  	  
	   Rosnąca,	  lecz	  ciągle	  zbyt	  mała	  jest	  świadomość	  władz	  lokalnych	  z	  korzyści	  
płynących	  ze	  wspierania	  rodziny.	  Monitorowanie	  i	  diagnozowanie	  problemów	  rodzin,	  
szczególnie	  w	  mniejszych	  miejscowościach,	  jest	  o	  wiele	  trudniejsze	  niż	  w	  dużych	  
miastach.	  W	  omawianym	  projekcie	  rodzina	  słusznie	  jest	  spostrzegana	  jako	  najistotnieszy	  
podmiot	  tworzący	  kapitał	  ludzki	  i	  społeczny	  w	  społecznościach	  lokalnych.	  Niestety	  nie	  
przekłada	  się	  to	  na	  lokalne	  polityki	  społeczne.	  	  
	  

Projekt	  przynosi	  szereg	  interesujących	  danych	  –	  brak	  w	  nim	  jednak	  istotnych	  
danych	  ważnych	  z	  punktu	  widzenia	  rodzin	  wielodzietnych.	  Dla	  przykładu	  dowiadujemy	  
się	  o	  spadku	  liczby	  małżeństw	  wyznaniowych	  i	  rosnącym	  odsetku	  małżeństw	  cywilnych,	  
nic	  jednak	  nie	  wiemy	  o	  trwałości	  małżeństw	  zawartych	  w	  tak	  różny	  sposób.	  Wykres	  9	  
informuje	  nas	  o	  liczbie	  rodzin	  wg	  ilości	  dzieci,	  a	  chciałoby	  się	  też	  dowiedzieć	  o	  liczbie	  
dzieci	  rodzących	  się	  w	  tych	  rodzinach.	  Ile	  łącznie	  dzieci	  rodzi	  się	  w	  rodzinach	  
wielodzietnych?	  Jaki	  to	  jest	  odsetek	  dzieci?	  Porażająca	  jest	  informacja	  o	  ogromnym	  
odsetku	  urodzeń	  pozamałżeńskich	  –	  zbyt	  ogólnikowa	  jest	  jednak	  próba	  zrozumienia	  
przyczyn	  tego	  jakże	  niekorzystnego	  trendu.	  Z	  pewnością	  trzeba	  temu	  przeciwdziałać,	  ale	  
trudno	  znaleźć	  metodę	  nie	  rozumiejąc	  przyczyn.	  	  



	  
Odnosząc	  się	  natomiast	  do	  konsultowanego	  Projektu	  wskazujemy	  przede	  

wszystkim,	  że	  każda	  nowa	  inicjatywa	  zmierzająca	  do	  promowania	  i	  wzmacniania	  rodziny	  
jest	  bardzo	  pożądana	  i	  cenna.	  	  
	  

Jako	  Związek	  Dużych	  Rodzin	  3Plus	  proponujemy,	  aby	  stworzyć	  bazę	  już	  
funkcjonujących	  i	  sprawdzonych	  sposobów	  wspierania	  rodziny.	  Utworzenie	  miejsca,	  
gdzie	  można	  by	  	  się	  było	  zapoznać	  z	  doświadczeniami	  innych	  i	  promować	  te	  rozwiązania.	  
Mogło	  by	  się	  to	  przyczynić	  do	  upowszechnienia	  godnych	  naśladowania	  przykładów	  
wspierania	  rodziny.	  	  

	  
Projekt	  stwierdza,	  że	  szczególnie	  ważne	  są	  „zapisy	  dotyczące	  programowania	  

działań	  zmierzających	  do	  utrwalenia	  pozytywnego	  wizerunku	  rodziny	  oraz	  wsparcie	  dla	  
rodzin	  pozostających	  w	  trudnej	  sytuacji	  społeczno-‐ekonomicznej“.	  Trudno	  się	  oprzeć	  
wrażeniu,	  że	  ten	  pierwszy	  człon	  (pozytywny	  wizerunek	  rodziny)	  jest	  w	  projekcie	  
przedstawiony	  znacznie	  mniej	  konkretnie	  ze	  szkodą	  dla	  efektu	  programu.	  Konieczne	  
wydaje	  się	  wzmocnienie	  roli	  prorodzinnych	  organizacji	  pozarządowych	  (promocja	  
konkursów	  grantowych	  dla	  NGO	  realizujących	  działania	  prorodzinne	  w	  gminach	  i	  
powiatach)	  i	  promocja	  takich	  działań	  prorodzinnych	  jak	  szczeciński	  program	  „Szczecin	  
przyjazny	  rodzinie“	  czy	  coraz	  powszechniej	  przyjmowane	  w	  gminach	  i	  powiatach	  „Karty	  
dużych	  rodzin“.	  Chodzi	  o	  wspomaganie	  takich	  działań	  prorodzinnych,	  które	  za	  
podstawowe	  kryterium	  nie	  biorą	  dochodów,	  lecz	  sam	  fakt	  wychowywania	  dzieci.	  	  
	  
Każda	  kwota	  wydatkowana	  na	  ochronę	  i	  promocję	  rodziny	  jest	  niewystarczająca	  w	  
stosunku	  do	  ogromu	  potrzeb.	  Ale	  czy	  kwota	  5	  000	  zł	  na	  rok	  na	  „Tworzenie	  sieci	  
współpracy	  instytucji	  i	  organizacji	  działających	  na	  rzecz	  Rodziny“	  to	  wydatek	  
wystarczający	  na	  osiągnięcie	  celu?	  	  
 
Adresatami	  wielu	  planowanych	  przez	  Pańswa	  inicjatyw	  są	  rodziny	  –	  klienci	  Ośrodków	  
Pomocy	  Społecznej.	  Naszym	  zdaniem	  główne	  działania	  wobec	  tych	  rodzin	  winny	  być	  
skierowane	  na	  uaktywnienie	  zawodowe	  i	  społeczne,	  w	  celu	  włączenia	  ich	  do	  czynnego	  
społeczeństwa,	  pokazanie	  perspektyw,	  możliwości	  ewentualnego	  rozwoju,	  a	  nie	  
dawanie	  przysłowiowych	  zasiłków.	  
	  

Każda	  organizacja,	  z	  którą	  konsultują	  Państwo	  przedmiotowy	  Program,	  będzie	  
wypowiadać	  się	  obierając	  za	  punkt	  widzenia	  profil	  swojej	  działalności.	  Z	  naszej	  strony	  
kluczowym	  wydaje	  się	  podjęcie	  działań	  zmierzających	  do	  społecznej	  promocji	  takich	  
wartości	  jak	  Rodzina	  i	  posiadanie	  dzieci.	  Chodzi	  o	  to,	  aby	  był	  jasny	  przekaz	  dla	  ludzi	  
młodych	  i	  tych	  wchodzących	  dopiero	  w	  dorosłe	  życie:	  dzieci	  nie	  muszą	  być	  
ograniczeniem.	  Krótko	  mówiąc	  dążmy	  do	  tego,	  aby	  złamać	  stereotyp:	  „nie	  stać	  nas	  
jeszcze	  na	  dziecko“.	  	  
	  
pozdrawiam	  serdecznie	  

W	  imieniu	  
ZDR	  3Plus	  koło	  Szczecin	  

prezes	  
Dariusz	  Bartanowicz	  


