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The family is the basic unit of society and as such should be strengthened. It is
entitled to receive comprehensive protection and support.
Rodzina jest podstawową jednostką społeczną i jako taka zasługuje na
wsparcie.
Family has supporting, educating and nurturing roles & contributes to social
integration and social cohesion. Family-oriented policies should support these
functions rather than aiming to replace them.
Rodzina pełni funkcje wspomagające, edukacyjne i opiekuńcze oraz
przyczynia się do integracji społecznej. Polityka prorodzinna powinna
wzmacniać te funkcje a nie je zastepować.
Specific recommendations are contained in GA and CSOCD resolutions.
Konkretne rekomendacje zawarte sa w rezolucjach Zgromadzenia Generalnego
i Rady Ekonomiczno-Społecznej poprzez Komisje Rozwoju Społecznego.

Actions to support family functions
Dzialania wspomagajace funkcje rodziny










Encouraging social & economic policies that are designed to meet the needs of
families and their individual members, especially the most disadvantaged and
vulnerable members, with particular attention to the care of children.
Wdrażanie polityki ekonomicznej i społecznej przychylnej dla rodzin,
szczególnie rodzin z osobami o specjalnej troski (np. osób niepełnosprawnych)
oraz dzieci.
Promoting mutual respect, tolerance and cooperation within the family and within
society.
Promowanie wzajemnego szacunku, tolerancji i kooperacji w rodzinie i w
społeczeństwie.
Promoting equal partnership between women and men in the family.
Popieranie partnerstwa miedzy kobietami i meż
me czyznami w wypełnianiu
obowiazków rodzinnych/domowych.
(Programme of Action of the WSSD, para. 81)

Action-oriented strategy
Strategia działania









Twentieth anniversary is a chance to support specific efforts at national and local
levels. All stakeholders are encouraged to engage in the preparatory process.
Dwudziesta rocznica obchodów Roku Rodziny daje nam szanse, na połączenie
wysiłkow światowych i regionalnych by wspierać działania na szczeblu
krajowym i lokalnym. W tym celu agencje i instytucje systemu Narodów
Zjednoczonych, komisje regionalne oraz centra badawcze i akademickie
powinny zaangażować się w proces przygotowawczy.
National and local programmes are supposed to support family functioning and
strengthen it as an institution. Governments are encouraged to support the
obesrvance of the twenteith anniversary through concrete family-oriented policies.
Programy krajowe są wprowadzane, aby wspierać funkcjonowanie rodziny
i wzmocnić jej siłę wewnętrzną. Rządy poszczególnych państw zachęcane są
do przeprowadzenia obchodów dwudziestej rocznicy Międzynarodowego Roku
Rodziny poprzez prowadzenie polityki prorodzinnej.

Focal Point on the Family
Program ds Rodziny






To serve and assist Member States in the area of family and family policy, addressing
family in an objective and culturally sensitive manner.
Program ds Rodziny pomaga pań
pa stwom członkowskich w dziedzinie polityki
prorodzinnej.
Family policy remains firmly the responsibility of national governments.
Polityka prorodzinna pozostaje w gestii pań
pa stw czł
cz onkowskich ONZ.

The three themes of the anniversary
Trzy obszary tematyczne











Confronting family poverty and social exclusion
Walka z biedą w rodzinie oraz marginzalizacją społeczną
Ensuring work-family balance
Równowaga “praca-rodzina’
Advancing social integration & intergenerational solidarity within families and
communities
Wspieranie integracji społecznej i solidarności miedzypokoleniowej w
rodzinach i społeczństwie

Challenges
Wyzwania









In all three areas families face unprecedented challenges.
Rodziny borykają
borykaj się
si z wyzwaniami w każ
ka dej z tych dziedzin.
We need better policies helping families face these challenges.
Potrzebne sa lepsze rozwiazania by pomóc
pom rodzinom w tych
dziedzinach.
Governments are not solely responsible for change, co-responsibility at
local government, civil society, private sector and academic level is urgent.
Rzą
Rz dy nie sa jedynymi w sferze odpowiedzialnoś
odpowiedzialno ci za dobrą
dobr politykę
polityk
prorodzinną
prorodzinn . Waż
Wa na jest współ
wsp praca na poziomie rzadó
rzad w lokalnych,
organizacji nierzą
nierz dowych, sektora prywatnego jak i instutucji
akademickich.

Confronting family poverty & social exclusion








Poverty eradication is a primary concern of the United Nations on its Millennium
Development Goals Agenda.
Walka z biedą pozostaje najważ
najwa niejszym celem milenijnym.
Poverty eradication should focus on families to succeed (we have examples of
successful efforts of cash transfer programmes, child benefits, etc.)
Walka z biedą ma wię
wi ksze szanse powodzenia jeśli koncentruje się na
rodzinach.

Poverty & social exclusion











Poverty and social exclusion are still prevalent.
Walka z biedą jest priorytem dzialań ONZ.
In OECD countries child poverty has not diminished despite numerous efforts and is
on the rise in some countries.
Nawet w krajach rozwinietych i szybko rozwijajacych się
si mamy problem biedy
a mimo wielu wysilkow bieda wsró
wsr d dzieci nie maleje.
Despite positive legislation, social exclusion of groups & individuals continues
(persons with disabilities, older persons).
Marginalizacja społ
spo eczna osó
os b niepeł
niepe nosprawnychi ludzi starszych jak i innych
grup nadal pozostaje nierozwiązanym problemem.

Ensuring Work-Family Balance



-

Families have increasing difficulties in reconciling work and family responsibilities due
to such trends as:
Coraz trudniej jest pogodzić
pogodzi obowiazki wobec pracy i rodziny:
Higher number of women entering labour force
Coraz wiecej kobiet pracuje poza domem
Less availability of the next of kin to care for vulnerable family members
Nie zawsze mozna liczyć
liczy na pomoc najbliższych czlonków rodziny np. w
pomocy przy wychowaniu dzieci czy opiece nad starszymi osobami
Work responsibilities are more demanding & competition for jobs is on the rise
Wzrastają obowiazki w pracy jak i konkurencja o pracę

Advancing social integration and intergenerational solidarity
within families and communities

-

-

-

-

Trends impacting intergenerational relations:
Extended families are shrinking & may not live in close proximity
proximity (in search for jobs, due to
migration, as a personal choice).
Coraz mniej mamy rodzin wielopokoleniowych ktore mieszkają
mieszkają razem i mogą
mogą na siebie
liczyć
liczyć.
Young people delay marriage & childchild-bearing & depend on their families longer.
Ze wzgledu na trudną
trudną sytuację
sytuację na rynku pracy, mł
młodzi ludzie zależą
zależą od swych rodzin
dluż
dlużej.
Populations are rapidly ageing.
Społ
Społeczeń
eczeństwa się
się starzeją
starzeją.
Burden of care is disproportionately placed on women.
Kobiety nadal wypeł
wypełniają
niają wiecej obowiazkó
obowiazków rodzinnych niż
niż meż
meżczyź
czyźni mimo ich
wzrastają
wzrastającego zatrudnienia.

Good practices in family policy making
Dobre praktyki w polityce prorodzinnej

Employers find family-friendly policies aid bottom line

Family-Friendly Workplace Policies that You Can Adopt
Schedule Flexibility | Lactation-Friendly Workplace | High-Quality Child Care
Earned Income Tax Credit (EITC) | Education & Training

Family poverty reduction








Chronic poverty is especially troubling as it relates to intergenerational
transfer of poverty. Children in families living in poverty are more likely to
be malnourished, drop out of school and have trouble finding employment
later in life.
Many family-oriented policies aim at preventing the intergenerational
transfer of poverty through family focused social protection programmes,
cash transfers, maternal and child healthcare services, special dependency
allowance.
Specific benefits for school-age children (in the EU cash transfers and
childcare reduce poverty risk from 17 to 8 percent in families with children
under the age of 7. Child benefits are offered in 30 developed countries
with 21 offering universal child benefits.
Tax allowance and tax credits (in Australia provided to families with
teenage children who stay at school).

Work-family balance







Parental leaves (maternity leave, paternity leave, special leaves for ill
children
Flexible working arrangements & telecommuting
Childcare provision
Provision of afterschool activities
Better sharing of household responsibilities between men and women

Social integration and intergenerational solidarity









Social pensions
Caregiver support programmes (grandparents receive subsidies when caring for their
grandchildren)
Housing laws supporting multigenerational living arrangements
Shared sites
Volunteering programmes for the young and the old
Compulsory school community service
Parenting education

Good practices
Dobre praktyki


Inicjatywy państwowe z okazji Dnia
Rodzin pomagają zwrócić uwagę na
wyzwania z jakimi rodziny borykają sie
na codzień i zachecić do działań na
rzecz rodzin czy to na poziomie wladz
panstowych czy teŜ lokalnych. W
Polsce Dobry Klimat dla Rodziny to
hasło konkursu, który para
prezydencka z okazji
Międzynarodowego Dnia Rodziny
kieruje do samorządów, które oferuja
inicjatywy prorodzinne.

Dobry Klimat dla Rodziny


Kategorie Konkursu



Kategoria 1: Inicjatywy międzypokoleniowe


Kategoria 2: Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji najmłodszych dzieci


Kategoria 3: Kategoria Otwarta: Dobry Klimat dla Rodziny

Programy prorodzinne










Program „Aktywny senior”; który aktywizuje seniorów z Dziennego Domu
Pomocy Społecznej i integruje ich z młodszymi pokoleniami mieszkańców
Program Pomocy Osobom Starszym i Długotrwale Chorym”, który zapewnia
starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom miasta przestrzeń do aktywnego
spędzania czasu w ich rodzinnym środowisku.
Oferta wychowawczo-edukacyjną dla rodzin z dziećmi, wspierającą rodziców w
godzeniu ról rodzinnych i zawodowych.
Program wsparcia rodzin dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju,
który zapewnienia rodzicom przyjazną przestrzeń i pomoc w radzeniu sobie z
problemami wychowania i opieki nad małymi dziećmi z niepełnosprawnością
oraz zaburzeniami w rozwoju.
Kompleksowy program pomocy rodzinom wielodzietnym „Dwa plus trzy i
jeszcze więcej.

Polityka prorodzinna w Polsce











Dodatek z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe”
Zasiłek macierzyński
Opieka przed-przedszkolna (żłobki)
Przedszkola (subwencja przedszkolna)
Świadczenia rodzinne (pomoc rodzinom w trudnej sytuacji wypłacana przez ośrodki
pomocy społecznej)
Ulga podatkowa z tytułu wychowywania dzieci (tzw. „ulga na dzieci”)
Wyprawka szkolna – dopłaty do podręczników
Rządowy program: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rola organizacji pozarządowych w obchodzach
dwudziestej rocznicy Roku Rodziny










Istnieje kilka form wspó
współpracy organizacji pozarzą
pozarządowych z ONZ:
Mię
Międzynarodowe organizacje pozarzą
pozarządowe aktywne na polu rozwoju społ
społecznoecznogospodarczego mogą
mogą uzyskać
uzyskać status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej
i Społ
Społecznej, uprawniają
uprawniający je do udział
udziału w oficjalnych posiedzeniach Rady i jej organó
organów
pomocniczych, jak ró
również
wnież do udział
udziału w mię
międzynarodowych konferencjach.
Organizacje pozarzą
pozarządowe mogą
mogą otrzymać
otrzymać akredytację
akredytację przy konferencjach, szczytach czy
innych spotkaniach organizowanych pod egidą
egidą ONZ. Taka akredytacja uprawnia
organizację
organizację pozarzą
pozarządową
dową do uczestniczenia w procesie przygotowawczym, jak i samej
konferencji, a zatem daje moż
możliwość
liwość wpł
wpływu na jej wynik.
Organizacje pozarzą
pozarządowe zainteresowane dział
działalnoś
alnością
cią ONZ i rozprzestrzenianiem
informacji na jej temat, zaró
zarówno poprzez środki masowego przekazu, czy poprzez
organizację
organizację konferencji, wykł
wykładó
adów, seminarió
seminariów, mogą
mogą starać
starać się
się o stowarzyszenie
z Departamentem Informacji Publicznej.
Organizacje pozarzą
pozarządowe mogą
mogą ustanowić
ustanowić robocze stosunki z odpowiednim
Departamentem, Programem, czy też
też agendą
agendą wyspecjalizowaną
wyspecjalizowaną Narodó
Narodów Zjednoczonych,
w zależ
zależnoś
ności od zakresu zainteresowań
zainteresowań i podejmowanych dział
działań.

Role of Civil Society


Civil society could encourage their respective organizations to undertake, as part of
their activities for 2014, a comprehensive review of policies concerning families, and
of services to families.



Civil society could encourage Governments to design and implement programmes
relating to the three themes for the twentieth anniversary.



NGOs could share knowledge of good practices for the benefit of families world-wide.



NGOs could assist in organizing regional meetings on issues relating to families and
share good practices in this area.

Thank you! – Dziękuje!

For more information contact:
Kontakt:
Renata Kaczmarska, Focal Point on the Family
(kaczmarska@un.org)
Website:
Strona internetowa:
http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/
TwentiethAnniversaryofIYF2014.aspx

