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Uczenie się przez całe życie
Leonardo da Vinci
Projekty transferu innowacji

WPROWADZENIE
“Supermom Kick-Off 2010” jest projektem Transferu Innowacji
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu
Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci przyznanego przez
Niemiecką Agencję Narodową Bildung für Europa am
Bundesinstitut für Berufliche Bildung. Celem partnerstwa
międzynarodowego jest transfer programu szkoleniowego
Supermom, wprowadzonego w Niemczech do Niemiec, Polski,
Francji i Irlandii Północnej.
Projekt Supermom oferuje szkolenie zawodowe w zakresie
kręcenia filmów dla samotnych rodziców, zarówno matek jak i
ojców. Szkolenia składa się z kursów zawodowych oraz praktyki
połączonej z nauką nieformalną i budowaniem pewności siebie.
Nabyte umiejętności kręcenia filmów wzmocnią samotnych
rodziców, wyposażą ich w nowe umiejętności a przede wszystkim
podniosą ich wartość na rynku pracy. Aby osiągnąć ten cel,
partnerzy projektu zbadali sytuację samotnych rodziców w każdym
kraju. To badanie pozwoli nam skutecznie wdrożyć program
Supermom odpowiednio do sytuacji w każdym kraju partnerskim.
To badanie ma służyć jako przegląd sytuacji samotnych rodziców
w krajach partnerskich: Włoszech, Niemczech, Polsce, Francji
oraz Wielkiej Brytanii (Irlandii Północnej). Kraje partnerskie
dostarczyły informacji na temat demografii, dostępności opieki nad
dzieckiem, opieki społecznej, zatrudnienia i poziomu wykształcenia
samotnych rodziców, a także biedy w rodzinach rozbitych oraz
potencjału zatrudnienia w przemyśle filmowym w danym kraju.
Metodologia wykorzystana do zebrania danych opierała się na
zebraniu danych w krajach partnerskich i połączeniu ich we
wspólny raport. Organizacje partnerskie czerpały informacje z
wielu źródeł, jak np. badań uniwersyteckich, statystyk rządowych,
dokumentów krajowych i unijnych oraz, w niektórych przypadkach,
z badań przeprowadzonych samodzielnie.
Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach liczby będą
niedoszacowane ze względu na brak danych. W niektórych
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krajach europejskich rodziny z jednym rodzicem nie są
rozpoznawane jako grupa a ich potrzeby nie są wspierane
politykami rządowymi. Dlatego niektóre dane nie były dla nas
dostępne. Brak badań nad sytuacją samotnych rodziców świadczy
tym samym o braku rozwiązań instytucjonalnych dla tej grupy i
jako taka nie jest rozpoznawana w opracowywaniu rozwiązań
społecznych.
W niektórych przypadkach partnerzy dostarczali dowodów
anegdotycznych lub narracyjnych w celu wyjaśnienia sytuacji
samotnych rodziców, zamiast danych statystycznych. Ma to
odniesienie szczególnie do Polski, gdzie lokalne badania
uniwersyteckie pomogły nam zilustrować niektóre element życia
samotnych rodziców, ale gdzie nie jest dostępne ogólnokrajowe
badanie.
Należy także zaznaczyć, że istnieją różnice w definicji samotnego
rodzicielstwa pomiędzy krajami partnerskimi. Na przykład, niektóre
kraje uznają rozpad związku nieformalnego jako równoznacznik
rozwodu, a niektóre nie. Więcej informacji na ten temat znajduje
się w sekcji „Definicja Samotnego Rodzica”.
Ponieważ większość danych była dostępna w różnych formatach
id la różnych lat, można je było porównać jedynie nieformalnie. W
rezultacie, bezpośrednie porównania pomiędzy wszystkimi krajami
nie były czasami możliwe. Jednakże, na potrzeby projektu
Supermom, dane zawarte w tym raporcie są wystarczające dla
podkreślenia obszarów podobieństw oraz różnic pomiędzy
sytuacją
samotnych
rodziców
w
każdym
z
krajów.
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WŁOCHY: Według ISTAT, Centralnej Agencji Statystycznej,
samotny rodzic to osoba owdowiała, rozwiedziona lub wolna
mieszkająca ze swoimi dziećmi. Partner mieszka w innym domu
lub nie żyje.
NIEMCY: Definicja opracowana przez Federalne Ministerstwo ds
Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży mówi: “matki i
ojcowie nie pozostający w związku małżeńskim, owdowiali, w
separacji lub rozwiedzieni, którzy żyją ze swoim dzieckiem lub
dziećmi poniżej 18 roku życia w jednym gospodarstwie
domowym”. Warunkiem tej definicji jest, że rodzic nie żyje w tym
samym gospodarstwie z innym dorosłym.
POLSKA: Jedyna dostępna definicja to ta odnosząca się do
gospodarstw z jednym rodzicem w każdym kraju europejskim,
“Ubóstwo dzieci i dobrobyt w UE: Obecna sytuacja i rozwój
(Komisja Europejska Dyrekcja Generalna na rzecz Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Równych Szans). Mówi ona, że
„gospodarstwo z jednym rodzicem to gospodarstwo, w którym
jeden dorosły żyje w jednym lub kilkorgiem dzieci”. Ta definicja ma
także odniesienie w Polsce, w której nie istnieje osobna definicja.
FRANCJA:
Definicja
samotnego
rodzica
Francuskiego
Narodowego Instytutu Statystyki i Badań (INSEE) mówi, że jest to
rodzic w pełną odpowiedzialnością za opiekę nad jednym lub
więcej dzieci poniżej 25 roku życia (pod warunkiem, że żadne z
tych dzieci nie ma własnych dzieci). Definicja Francuskiego
Funduszu Świadczeń mówi, że jest to rodzic owdowiały,
rozwiedziony, w separacji lub samotny opiekujący się obecnie
jednym lub więcej dzieci w pełnym wymiarze czasu, pod
warunkiem, że samotny rodzic nie żyje z partnerem.
Wielka Brytania: Według terminologii używanej przez Ogólne
Badania Gospodarstw, “rodzina z jednym rodzicem składa się z
jednego rodzica, niezależnie od płci mieszkającego ze swoimi
wolnymi, zależnymi dziećmi, pod warunkiem, że dzieci nie mają
własnych dzieci”. Census Wielkiej Brytanii dalej uszczegóławia, że
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dzieci uważane są za zależne tylko jeśli mają mniej niż 16 lat lub
pomiędzy 16 a 19 lat ale pobierają naukę w pełnym wymiarze
czasu. Definicja mówi także, że „zamężna lub pozostająca w
związku kobieta z zależnymi dziećmi, których partnerzy nie
podlegają definicji rezydenta nie są uważane za samotne matki,
ponieważ wiadomo, że większość z nich jest tylko czasowo
odseparowana od swoich mężów (np. pracujących z dala od
domu). 1
Gingerbread NI, jedyna organizacja wspierająca samotnych
rodziców w Irlandii Północnej, używa nieco innej definicji,
rozszerzając termin “samotny rodzic” do rodziców mających pełną
opiekę na dziećmi podczas gdy partner znajduje się w instytucji
opieki długoterminowej (np. więzieniu lub szpitalu). Dla własnych
potrzeb oraz biorąc pod uwagę różne prawodawstwo w Irlandii
Północnej, Gingerbread NI rozszerzyło także definicję dziecka
zależnego jako “każdego dziecka poniżej 18 roku życia, które
wskutek niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej nie może się
usamodzielnić; lub osoby, która się uczy i przez to nie może się
usamodzielnić.‟2

1

Crispin Jenkinson, 'Measuring Health Status and Quality of Life' 1998, Question Bank Topic
Commentary on Health, http://qb.soc.surrey.ac.uk/topics/health/jenkinson.htm [The Question Bank to
badanie internetowe oparte na badaniach Departamentu Socjologii, Uniwerstetu Surrey].
2

Strona internetowa Gingerbread NI, ‘Członkostwo: Kto jest samotnym rodzicem?’
www.gingerbreadni.org/LPAssMembership.htm.
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SEKCJA A
DANE
DEMOGRAFICZNE
RODZICÓW

DOT.

SAMOTNYCH

WŁOCHY: 5.624 milionów samotnych rodziców.
POLSKA: Według Instytutu Spraw Publicznych jest ponad milion
rodzin z samotnymi rodzicami.
NIEMCY: 1.6 gospodarstw z samotnym rodzicem i dziećmi poniżej
18 roku życia
FRANCJA: 1.758 milionów samotnych rodziców w 2005 roku
WIELKA BRYTANIA: 1.7 milionów samotnych rodziców w wlk.
Brytanii (92,000 w Irlandii Północnej)
Tabela 1: Liczba samotnych rodziców w porównaniu do całej
populacji w danym kraju, w milionach. (Źródło dla statystyki całej
populacji: CIA World Factbook)
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Proporcja wszystkich rodzin w kraju do rodzin niepełnych:
WŁOCHY: 1 do 4
POLSKA: 1 do 6
NIEMCY: Prawie 1 do 5 (19%). Interesujący szczegół: 27% we
wschodnich landach – 17% w zachodnich landach
FRANCJA: 1 do 5
WLK. Brytania: 1 do 4 (Irlandia Północna: 1 do 4)

Procent samotnych matek wśród samotnych rodziców:
WŁOCHY: 90%
POLSKA: 90%
NIEMCY: 89,9%
FRANCJA: 84,5%
WLK. BRYTANIA: 90% (Irlandia Północna: 93%)

Procent samotnych ojców wśród samotnych rodziców:
WŁOCHY: 10%
POLSKA: 10%
NIEMCY: 10,1%
FRANCJA: 15,5%
WLK. BRYTANIA: 10% (Irlandia Północna: 7%)

Główne drogi do samotnego rodzicielstwa:
Samotni (nigdy nie byli w małżeństwie lub konkubinacie*):
WŁOCHY: 7%
NIEMCY: 35%
FRANCJA: 35.8% *
WLK. BRYTANIA: 47%
*(INSEE: “Samotny rodzic wcześniej w konkubinacie lub trwałym
partnerstwie jest prawnie samotny po separacji lub śmierci
partnera.”)

Owdowiali:
WŁOCHY: 54%
NIEMCY: 6%
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FRANCJA: 9%
WLK. BRYTANIA: 7%
Rozwiedzeni lub w separacji:
WŁOCHY: 39%
NIEMCY: 59%
FRANCJA: 39.2%
WLK. BRYTANIA: 46%
*Brak danych statystycznych dla Polski. Poniżej opisowe
wyjaśnienie samotnego rodzicielstwa w Polsce.

OPIS SAMOTNEGO RODZICIELSTWA W POLSCE
Owdowiali: Wdowy i wdowcy często muszą przezwyciężać
problem finansowe i psychologiczne. Wdowieństwo jest
podstawową przyczyną samotnego rodzicielstwa w Polsce.
Rozwiedzeni:3 Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2006
roku nastąpiła rekordowa liczba rozwodów w Polsce. 71,900 par
rozwiodło się w 2006 roku w porównaniu do 67,600 rozwodów w
2005 roku i 66,600 w 2007 roku. Wskaźnik rozwodów jest prawie 3
razy wyższy w mieście niż na wsi. Po rozwodzie prawo do opieki
nad dziećmi jest z reguły przyznawane matce.
W separacji:
Legalną separację wprowadzono w Polsce w 1999 roku. Liczba
legalnych separacji szybko rośnie (2005- 11.600 separacji, 20068.000, 2007- 5.000 i w kolejnych latach na tym samym poziomie).
W Polsce pojawiło się także pojęcie separacji wywołanej
względami ekonomicznymi zwane „słomianym wdowieństwem”.
Odnosi się do osób, których partner wyemigrował, zwykle do
innego europejskiego kraju lub do USA ze względu na lepsze
możliwości pracy. Ci partnerzy pozostają za granicą od kilku
miesięcy do kilku lat, co niekorzystnie wpływa na więzy rodzinne.
3

Agnieszka Borowicz – Bartosik, WSInf, Lodz 2009.
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Rodzic, który pozostał w Polsce jest tym samym samotnym
rodzicem pomimo pozostawania w związku małżeńskim lub
związku nieformalnym.
Samotne matki:
Samotne matki można podzielić na dwie grupy:
Niezależne matki: nowy model macierzyństwa w Polsce.4, 5, 6
Kobiety o silnej pozycji na rynku pracy, które nie decydują się na
małżeństwo lub mieszkanie z partnerem, jeśli ten nie jest dla niej
odpowiedni. Macierzyństwo jest ich świadomym wyborem. Są one
świadome swoich praw i walczą o model rodziny, który całkowicie
opiera się na partnerstwie członków rodziny.
Nastoletnie samotne matki: Wychowane w ubogich rodzinach
często zostają wcześnie matkami w konsekwencji przekazywania
sobie biedy z pokolenia na pokolenie. 7

4

Badanie w Polsce, Restart, WSINF.

5 Matki Polki Obywatelki(2009-11-14) http://www.nowamatkapolka.pl.
6
Sylwia Stodulska , Samotny rodzic szuka miłości, http://sympatia.onet.pl.
7 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Instytut Socjologii , Uniwersytet Łódzki, Projekt
WZLOT (SOAR)
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Tabela 2: Drogi do samotnego rodzicielstwa (jako odsetek
wszystkich samotnych rodziców) Brak danych statystycznych
dla Polski.

*Uwaga 1: Większość krajów zalicza rozwiedzionych oraz
pozostających w separacji samotnych rodziców do jednej
kategorii. Jedyny kraj, który dostarczył osobne dane dla
rodziców rozwiedzionych i żyjących w separacji to Niemcy,
gdzie 17% samotnych rodziców żyje w separacji a 42% jest
rozwiedzionych.

Jaki jest średni wiek samotnych rodziców w twoim kraju?
Jak długo trwa samotne rodzicielstwo?
We Włoszech przeciętny wiek samotnego rodzica to 35 lat,
faktycznie 93% samotnych rodziców ma 35 lat lub więcej. 51.6%
ma ponad 55 lat; to odzwierciedla wysoki odsetek wdów i
wdowców wśród włoskich rodziców, co jest najpopularniejszym
powodem samotnego rodzicielstwa w tym kraju. Okazuje się, że
przeciętny okres trwania samotnego rodzicielstwa wzrasta wraz z
wiekiem rodzica. Wśród samotnych rodziców poniżej 45 lat,
przeciętnie są oni samotnymi rodzicami przez 6.6 lat. Wśród
rodziców w wieku 45 – 64 lat samotne rodzicielstwo trwa 8.4 lat, a
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wśród rodziców w wieku ponad 64 lata samotne rodzicielstwo trwa
przeciętnie 28.1 lat.
W Polsce, przeciętnie, średni wiek w momencie rozwodu to 45 lat
dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Jednakże nie ma to odniesienia
do średniego wieku dla samotnego rodzicielstwa osób
owdowiałych, nastoletnich matek lub z innych powodów. Dla tej
kwestii nie znaleziono bardziej szczegółowych danych.
W Niemczech średni wiek samotnego rodzica jest dość wysoki –
46 lat dla samotnych matek i 52 lata dla samotnych ojców. 71%
samotnych rodziców ma ponad 35 lat. Jednakże, w
przeciwieństwie do Włoch, tylko 2% jest starsza niż 55 lat. Także
w przeciwieństwie do Włoch, średni czas pozostawania samotnym
rodzicem to tylko 3 lata.
Najnowsze dane dotyczące Francji pochodzą z 1999 roku.
Większość (40% samotnych matek, 44% samotnych ojców) jest w
wieku 40-49 lat, zaś 33% samotnych matek i 20% samotnych
ojców jest w wieku 30-39 lat. Tym samym średni wiek samotnego
rodzica to 42 lata. Brak danych dotyczących długości trwania
samotnego rodzicielstwa.
Wielka Brytania ma najniższy średni wiek samotnych rodziców
wśród krajów partnerskich – 36. Podobnie jak w pozostałych
krajach tylko niewielki odsetek dotyczy nastoletnich rodziców,
jedynie 3% samotnych rodziców ma mniej niż 20 lat. Średni czas
trwania samotnego rodzicielstwa wynosi w Wielkiej Brytanii 5,5
roku.
Podsumowanie sekcji A: Dane demograficzne dotyczące
samotnych rodziców
Wśród krajów partnerskich, proporcja samotnych rodziców do
wszystkich rodzin wynosi 1 do 5, co oznacza, że około 20%
rodzin składa się tylko z jednego rodzica. Polska ma najniższy
zidentyfikowany wskaźnik samotnych rodziców – 1 do 6.
W każdym kraju statystyki pokazują, że większość samotnych
rodziców to kobiety, a wśród nich dorosłe kobiety, a nie
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nastolatki. Średni wiek samotnych rodziców waha się w krajach
partnerskich między 35 a 46 lat.
Rozbicie ścieżek prowadzących do samotnego rodzicielstwa
pokazuje duże różnice pomiędzy krajami partnerskimi. We
Włoszech, większość samotnych rodziców (54%) to wdowcy i
wdowy, a jedynie mały odsetek to osoby nigdy nie będące w
małżeństwie, zaś spora mniejszość do samotni rodzice w
wyniku rozwodu lub separacji.
W Niemczech większość samotnych rodziców to osoby
rozwiedzione lub w separacji, a jedynie mały odsetek to osoby
owdowiałe i nigdy nie będące w małżeństwie. W Wlk. Brytanii
oraz Francji prawie połowa samotnych rodziców to osoby
rozwiedzione/w separacji, a połowa to nigdy nie będące w
małżeństwie, a jedynie niewielki odsetek to osoby samotne w
wyniku śmierci partnera.
W Polsce występuje ciekawa anomalia, ponieważ spora liczba
osób samotnie opiekujących się dziećmi jest nadal
zamężna/żonata lub żyje w partnerstwie. Jednak ze względu na
migrację zarobkową partnerzy tych osób pracują w innych
krajach. Ci partnerzy są rozdzieleni nawet na kilka lat, a partner
na emigracji finansuje rodzinę, zaś partner w Polsce opiekuje
się dziećmi.
We Włoszech, badania pokazują, że zmiany społeczne i
kulturalne modyfikują typ rodzin z jednym rodzicem i powody
tego stanu. Według ISTAT, separacje i rozwody wzrosły
dwukrotnie od 1995 roku. W kontekście spadku liczby nowych
małżeństw widać, że małżeństwo traci na popularności. Przy
tym wskaźniku oraz średniej wieku wdów i wdowców, w
najbliższej przyszłości osoby owdowiałe nie będą już
większością wśród samotnych rodziców. Będą nimi raczej
osoby pozostające w separacji, rozwiedzione lub żyjące w
związkach nieformalnych.
We Włoszech ponadto badania wykazały, że samotne matki w
wyniku separacji lub rozwodu żyją w większej separacji niż wdowy.
Tym samym nieformalna sieć pomocy jest słabsza dla kobiet
12

rozwiedzionych i w separacji niż dla wdów, a takie społeczne
wykluczenia często prowadzi do ubóstwa.

SEKCJA B
SAMOTNI RODZICE A ŚWIADCZENIA SOCJALNE
Jaki jest wskaźnik bezrobocia wśród samotnych rodziców
(tzn. z całkowitej liczby samotnych rodziców zdolnych do
pracy, ilu z nich pracuje)?
WŁOCHY: Brak danych
POLSKA: Brak danych
NIEMCY: Wskaźnik wynosi 59.9% - (42% zatrudnionych w pełnym
wymiarze czasu, 58% na część etatu)
FRANCJA: 69.2% wszystkich samotnych rodziców pracuje.
Rozbicie według płci: 68% samotnych matek pracuje, 80%
samotnych ojców pracuje.
Samotni rodzice na rynku pracy
(według płci)
Kobiety

Mężczyźni

Nieaktywni
(bezrobotni
lub
nieszukający pracy)
15%
11%
Bezrobotni (szukający pracy)
17%
9%
Pracujący w pełnym wymiarze
51%
75%
Pracujący w niepełnym wymiarze 17%
5%
Źródło: Insee, enquête étude de l'histoire familiale 1999.

Wielka Brytania: 57.2% samotnych rodziców w Wielkiej Brytanii
pracuje. Wskaźnik ten jest niższy w Irlandii Północnej, gdzie tylko
52,4% samotnych rodziców jest zatrudnionych (Northern Ireland
Labour Force Survey, 2008). Samotni rodzice, w przeciwieństwie
do innych grup, również częściej tracą pracę. Adam et al (2006)
stwierdza, że aż 15% samotnych rodziców zmienia pracę co roku..
(Adam et al, 2006).
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Tabela 3: Odsetek pracujących samotnych rodziców. Brak
danych dla Włoch i Polski.

Czy świadczenia socjalne są dostępne dla samotnych
rodziców? Jakie? W jaki sposób są obliczane?
WŁOCHY: Świadczenia socjalne dostępne we Włoszech
nazywają się “assegni familiari”. Assegni familiari obliczane są na
podstawie składników dochodu rodziny, warunków życia rodziny
(obecność obu rodziców, jednego rodzica, osób niepełnosprawnych).
Wysokość świadczenia jest obliczana zgodnie z tabelą uaktualnianą w
każdym roku. Brawo budżetowe wprowadziło zmiany i obecnie nie ma
różnicy pomiędzy pełnym a samotnym rodzicielstwem przy obliczaniu
świadczeń. Dzieje się tak, ponieważ do obliczenia świadczenia brane są
dochody obu rodziców, nawet jeśli rodzice nie mieszkają razem..

Z drugiej strony, różnica pomiędzy samotnymi a pełnym
rodzinami jest brana pod uwagę przy obliczaniu świadczeń
dodatkowych, które skierowane są do rodziców posiadających
przynajmniej troje zależnych dzieci (poniżej 21 roku życia,
niepełnosprawnych) Nowa tabel wprowadziła sześć różnych
typów rodziny.
POLSKA: Świadczenie rodzinne, podstawowa forma wsparcia
finansowego rodzin jest przyznawane rodzinom z dwojgiem
rodziców, samotnym rodzicom lub opiekunom prawnym.
Rodziny muszą spełnić kryteria, aby otrzymać wsparcie.
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Świadczenie rodzinne ze wsparciem dodatkowym jest dostępne
dla każdej rodziny, której miesięczny dochód w poprzednim
roku kalendarzowym nie przekroczył 504 złotych na osobę.
(583 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym).
Dodatkowe 80 złotych na dziecko (nie więcej niż 160 zł
niezależnie od liczby dzieci) jest zarezerwowane dla rodzin z
dzieckiem o dużym stopniu niepełnosprawności. Podatek
prorodzinny należy się każdemu rodzicowi, również samotnemu
i wynosi 1173.30 PLN na rok.
Samotni rodzice mogą ubiegać się także o dodatkowe
świadczenia:
 Dodatkowe świadczenie dla samotnych rodziców jako
dodatek do świadczeń rodzinnych. Warunkiem przyznania
jest spełnienie kryteriów dochodowych. Wynosi on 170
złotych miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 złotych
niezależnie od liczby dzieci.
 Możliwość rozliczania się z dzieckiem.
 Preferencja w aplikowaniu do przedszkola.
W maju 2004 roku zlikwidowano fundusz wspierania dziecka.
Nowe prawodawstwo wprowadzone przez Parlament w 2006 roku
wprowadził szereg absurdów. Samotni rodzice, którzy mogli od tej
pory liczyć tylko na świadczenia na dziecko (170 złotych na
dziecko, 250 złotych na dziecko niepełnosprawne) protestowali i
twierdzili, że nie mają środków, aby utrzymać rodzinę. Ponadto
Polskę zalała fala fikcyjnych rozwodów, ponieważ ustawa
przegłosowana przez Parlament odbierała dodatek rodzicom,
którzy ponownie wzięli ślub.

NIEMCY:
Istnieje wiele świadczeń dla rodziców przyznawanych w momencie
urodzenia dziecka. Świadczenie macierzyńskie jest rekompensatą
za brak zarobków przed i po urodzeniu dziecka. Świadczenie
rodzicielskie wynosi 67% średniego przychodu rodziny za ostatnie
12 miesięcy. Maksymalne świadczenie wynosi 1800 Euro,
minimalne 300 Euro. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez
15

14 miesięcy, samotni rodzice otrzymują je sami, w przypadku par,
jedna osoba otrzymuje świadczenie przez 12 miesięcy, a druga
przez 2 miesiące.
Osoby, które mają małe przychody (poniżej 600 Euro w przypadku
samotnego rodzica) mogą ubiegać się o świadczenie na dziecko w
wysokości do 140 Euro na miesiąc przez pół roku. Rodzice, którzy
otrzymują świadczenia socjalne nie są uprawnieni do świadczeń
na dziecko. Mogą oni ubiegać się o jednorazową wypłatę na
wyposażenie dla dziecka i opiekę prenatalną.
Zasiłek dla bezrobotnych kategorii II przyznawany jest osobom
pozostającym bez zatrudnienia przez ponad 12 miesięcy. 31%
samotnych rodziców w Niemczech otrzymuje ten zasiłek.
Rodziny i samotni rodzice o niskich dochodach mogą się także
starać o świadczenie na dom. Właściciele domów, w których
mieszkają mogą otrzymywać rekompensatę za ich wydatki.
Wysokość pomocy zależy od dochodów.
FRANCJA:
Głównym aktorem jest Narodowy Fundusz Rodziny i jego lokalne
agencje. Za zarządzanie funduszem odpowiedzialne jest państwo,
organizacje pracodawców oraz związki zawodowe.
Francuska polityka socjalna obejmuje pomoc finansową dla
samotnych rodziców. Świadczenia były dostępne od 1976 do 2009
roku, kiedy wprowadzono reformę pomocy społecznej.
1976 do 2009: Świadczenia dla samotnych rodziców było
wsparciem finansowym dla osób o niskich dochodach. W 2006 r.
świadczenie wynosiło maksymalnie 735 Euro dla rodziny z jednym
dzieckiem oraz 184 Euro za dodatkowe dziecko. Pełne
świadczenie było nadal przyznawane przez trzy miesiące po
rozpoczęciu płatnej pracy przez rodzica, a 50% przez kolejne
dziewięć miesięcy. Samotni rodzice mogli także ubiegać się o
środki aktywizujące, ale nie otrzymywali indywidualnego wsparcia
za integrację na rynku pracy i mieli mały dostęp do usług opieki
nad dzieckiem.
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Reforma z 2009 roku: Dochód aktywnej solidarności, to
świadczenie przyznawane wszystkim osobom o minimalnych
dochodach, które zastąpiło inne świadczenia. Jest dodatkiem do
wynagrodzenia i zastępuje inne świadczenia dla bezrobotnych.
Jego celem jest zachęcenie do podjęcia pracy poprzez
podniesienie niskich dochodów z zatrudnienia. Jest minimalnym
świadczeniem, które zastępuje minimalne świadczenie socjalne.
Wielka Brytania:
Większość świadczeń rodzinnych w Wlk. Brytanii należy się albo
wszystkim rodzinom albo rodzinom o niskich dochodach. Na
przykład, wszyscy rodzice w Wlk. Brytanii otrzymują świadczenie
na dziecko w wysokości £20 na tydzień na pierwsze dziecko i
dodatkową kwotę na kolejne dzieci. Jednakże, proponowane
zmiany wprowadzą restrykcje i rodziny, których roczny dochód
przekracza £45,000 nie będą otrzymywały tego świadczenia.
Osoby o niskich dochodach otrzymują świadczenie domowe, które
pomaga im płacić czynsz. Ponadto, osoby, które otrzymują
wsparcie dochodowe oraz świadczenie dla poszukujących pracy
mogą także otrzymać grant opiekuńczy, który ma pokryć
najpotrzebniejsze wydatki; ubranie, niezbędne wyposażenie domu.
Osoby pobierające powyższe wydatki mogą także wziąć udział w
programie “W stronę pracy”, gdzie mogą uczestniczyć w kursach
zawodowych, zwykle bezpłatnych.
Samotni rodzice mogą ubiegać się o wsparcie dochodowe (£65.45
na tydzień) ale tylko do momentu ukończenia przez najmłodsze
dziecko 7 lat. Jeśli najmłodsze dziecko samotnego rodzica ma 7
lub więcej lat, wsparcie nie jest przyznawane. Samotni rodzice z
najmłodszym dzieckiem, które ma ponad 7 lat mogą starać się o
świadczenie dla poszukujących pracy (także £65.45 na tydzień),
ale muszą wykazać, że aktywnie poszukują pracy. Jednakże,
rodzice dzieci, które mają mniej niż 12 lat nie są zobowiązani do
przyjęcia każdej pracy, aby zachować świadczenie. Mogą
zastrzegać godziny pracy, do tych kiedy ich dziecko jest w szkole.
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Innym ważnym źródłem dochodów dla pracujących rodziców jest
Podatek od Dziecka płacony uprawnionym rodzinom. Jeśli głowa
rodziny pracuje, podatek zależy od liczby godzin pracy. Samotni
rodzice też mogą starać isę o to świadczenie, ale tylko jeśli
pracują. Jeśli rodzic płaci za opiekę nad dzieckiem podczas godzin
pracy, może starać się o zwrot 80% kosztów opieki (do £175
tygodniowo na jedno dziecko, £300 tygodniowo na dwoje dzieci,
etc).

Czy wymagania związane z pracą dotyczą świadczeń
socjalnych? Jeśli tak, jakie?
WŁOCHY:
Świadczenie zwane świadczeniem rodzinnym jest dostępne tylko
dla rodzin, w których jeden z rodziców ma zatrudnienie..
Aby otrzymywać to świadczenie druga osoba musi być finansowo
zależna od wnioskodawcy a dochód domowy nie może
przekraczać określonego limitu. W przypadku samotnego
rodzicielstwa, rodzic ubiegający się o świadczenie musi być
zatrudniony.
POLSKA:
Nie ma powiązania
świadczeniami.

pomiędzy

statusem

zatrudnienia

a

NIEMCY:
Urlop macierzyński przysługuje przez 14 miesięcy. Potem
otrzymuje się zasiłek dla bezrobotnych typu II. Aby otrzymać ten
zasiłek, należy wykazać, że poszukuje się pracy. W przypadku
odmowy przyjęcia pracy, świadczenie jest redukowane. Dla
samotnych rodziców zasiłek przysługuje jeśli dziecko ma więcej
niż 3 lata.
FRANCJA:
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Od 2009 roku dochód aktywnej solidarności stal się główną
reformą we francuskiej ochronie socjalnej. Po pierwsze, zastąpił
minimalne świadczenia socjalne wypłacane osobom w wieku
produkcyjnym, w tym samotnym rodzicom. Pod drugie, jest
znaczącym dodatkiem do dochodu dla biednych pracujących i
zachętą do powrotu do pracy. Zadaniem świadczenia jest dodanie
dochodu do niskiej pensji, aby nie przekroczyć progu, poniżej
którego przysługuje zasiłek. Świadczenie wymaga umowy
pomiędzy lokalną agencją je przysługującą a beneficjentem.
Dodatkowo towarzyszą mu środki zachęcające osoby bezrobotne
do podjęcia pracy.
Obliczenie świadczenia bierze pod uwagę dochód od pracy.
Metoda kalkulacji jest następująca:
Wysokość świadczenia = (podstawowa wysokość świadczenia +
62% dochodu z pracy) – (dochody + świadczenia socjalne na dom)
Podstawowa kwota świadczenie dla osoby samotnie wychowującej
dziecko zależy od liczby zależnych dzieci:
Liczba dzieci
Podstawowa kwota świadczenie
dla samotnego rodzica
0
466,99 €
1
700,49 € *
2
840,59 € *
Za każde dodatkowe dziecko
186,80 € *
* Podstwowa kwota może być wyższa w niektórych przypadkach, jak np.
w przypadku dziecka poniżej 3 roku życia.
Źródło : Fundusz świadczeń rodzinnych – Stawki od 01/01/2011

WIELKA BRYTANIA:
Samotni rodzice mogą ubiegać się o wsparcie dochodowe dopóki
ich najmłodsze dziecko ma mniej niż 7 lat. Jeśli ma ono 7 lub
więcej lat, rodzic musi aktywnie poszukiwać pracy, aby otrzymać
świadczenie dla osoby poszukującej pracy. Wszyscy rodzice mogą
ubiegać się o podatek na dziecko, nawet jeśli nie pracują. Ale jeśli
samotny rodzic nie pracuje, nie może ubiegać się o specjalny
suplement dla samotnego rodzica. Ten podatek jest płacony
wszystkim rodzicom niezależnie od stanu ich zatrudnienia.
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SEKCJA C
SAMOTNE RODZICIELSTWO I UBÓSTWO DZIECI
Jakie jest ryzyko ubóstwa dla dzieci z rodzin z jednym
rodzicem w porównaniu z dziećmi z pełnych rodzin?
W UE-25, oraz w większości krajów spoza UE, ryzyko ubóstwa dla
dzieci żyjących w domu z jednym rodzicem jest prawie dwa razy
wyższe niż ogólne ryzyko ubóstwa dla dzieci (34% do 19%).
Duże rodziny (z 3 lub więcej dzieci): w UE-25 ryzyko ubóstwa w
dużych rodzinach wynosi 25%. Sięga od 10% w Szwecji i Finlandii
to ok. 40% w Hiszpanii, Portugalii, Litwie, Łotwie i Polsce.8

8

Child Poverty and Well-Being in the EU: Current status and the way forward, European
Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit
E.2.
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Ryzyko ubóstwa dla wszystkich dzieci oraz dzieci żyjących w
rodzinach o zwiększonym ryzyku(%), UE-25, 2005

Źródloe: EU-SILC (2005) –dochód za rok 2004 (rok podatkowy 2005 dla Irlandii i Wlk. Brytanii), UK data
provisional

WŁOCHY:
Według raportu o kondycji matek i dzieci sporządzonego przez
stowarzyszenie Save the Children, Włochy są na 17 miejscu
według ubóstwa matek na 160 zanalizowanych krajów. 1.6 miliona
matek jest biednych, a milion z nich to matki samotne borykające
się z trudnościami ekonomicznymi. Sytuacja par nie jest wiele
lepsza, 15,4% par z małym dzieckiem żyje w ubóstwie, a ten
procent wzrasta wraz z liczbą dzieci. Dzisiaj, posiadanie dziecka
jest wyzwaniem, niezależnie od struktury rodziny.
Według raportu ISTAT dotyczącego ubóstwa w 2005 roku samotni
rodzice mają wyższy poziom ubóstwa w porównaniu ze średnią
(13.4%) a taka sytuacja jest bardziej powszechna w północnych
Włoszech gdzie jest więcej samotnych rodziców niż w
południowych.
Separacje i rozwody doprowadziły do złej sytuacji ekonomicznej,
zwłaszcza wśród kobiet. Kobiety są bardziej narażone na ubóstwo
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w wyniku separacji I rzadziej niż mężczyźni wchodzą w nowe
związki. 7,9% osób rozwiedzionych/żyjących w separacji w wieku
od 35-64 lat jest biednych, zwłaszcza kobiety (9,5%, mężczyźni
5,8%). Ta różnica wynika z nierównego podziału obowiązków w
rodzinie i dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Biorąc pod uwagę,
że ponad 70% samotnych rodziców to kobiety wyraźnie widać, że
rodziny z samotnym rodzicem spotykają wiele barier. Sytuacja
może się jeszcze pogorszyć, ponieważ wskaźnik separacji wśród
mało zarabiających szybko rośnie.
POLSKA: 29% wszystkich dzieci w Polsce jest zagrożonych
ubóstwem (najwyższy poziom dla wszystkich krajów UE-25), a
wskaźnik ubóstwa rośnie wraz ze wzrostem liczby dzieci.
Jednakże, dzieci z domów z jednym rodzicem są bardziej
zagrożone ubóstwem; w 2005 roku prawie 48% dzieci z domów z
jednym rodzicem było na granicy ubóstwa.
NIEMCY: Ryzyko ubóstwa jest prawie 3 razy większe dla dzieci z
domów z jednym rodzicem w porównaniu z pełnymi rodzinami.
FRANCJA: W 2007 roku, 17.9% wszystkich dzieci poniżej 18 roku
życia było poniżej progu ubóstwa, podczas gdy 38.4% dzieci z
rodzin z jednym rodzicem dotyczył ten problem. To oznacza, że
ryzyko ubóstwa jest ponad dwa razy większe wśród rodzin z
jednym rodzicem.
W 2008 roku, wskaźnik ubóstwa wśród rodzin z jednym rodzicem
wynosił 31,7%, podczas gdy ten wskaźnik wśród pełnych rodzin
wynosił 10,2%. To oznacza, że ryzyko ubóstwa jest trzy razy
wyższe w rodzinach z jednym rodzicem niż w rodzinach pełnych.
WIELKA BRYTANIA: Samotni rodzice są najbardziej narażenia
na ubóstwo. Badania Hillyard et al. (2007) pokazują, że samotni
rodzice mają najniższy standard życia ze wszystkich rodzin.
To oznacza, że dziecko z domu z jednym rodzicem jest dwukrotnie
bardziej narażone na ubóstwo w porównaniu z innymi dziećmi. To
nie zmienia się nawet jeśli rodzic pracuje; 23% dzieci samotnych
pracujących rodziców jest nadal uważane za biedne według
krajowej definicji ubóstwa. Wśród dzieci w Irlandii Północnej, które
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żyją w trwałej biedzie, 72% mieszka tylko z jednym rodzicem.
(Northern Ireland Household Panel Survey).

Jaka pomoc finansowa jest dostępna dla dzieci z rodzin
niepełnych?
WŁOCHY: Sprawdź Sekcję B “Samotni rodzice a świadczenia
socjalne”.
POLSKA: Oprócz świadczeń socjalnych opisanych w Sekcji B,
dzieci
samotnych
rodziców
otrzymują
alimenty
od
niemieszkającego z nimi rodzica.
NIEMCY: Sprawdź Sekcję B “Samotni rodzice a świadczenia
socjalne”.
FRANCJA:
1- Świadczenia dla wszystkich rodzin
Świadczenie rodzinne przysługuje wszystkim rodzinom z dwojgiem
dzieci poniżej 16 roku życia (lub 20 jeśli dziecko się uczy).
Niektóre premie przyznawane są także na dzieci w wieku 10 do 14
lat.
Świadczenie rodzinne uzależnione od dochodu uzupełnia
tradycyjne świadczenie rodzinne.
Allocation de rentrée scolaire: płacone raz w roku na podstawie
oceny środków. Świadczenie na nowy rok szkolny wynagradza
wydatki na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla dzieci w wieku
6-18 lat.
Allocation d‟éducation de l‟enfant handicapé jest świadczeniem
przyznawanym osobom niepełnosprawnym poniżej 20 roku życia.
2- Świadczenia dla małych dzieci
PAJE jest wsparciem finansowym, które zastępuje inne
świadczenie przyznawane za urodzenie dziecka od 1 stycznia
2004 roku..
PAJE składa się z:
 Podstawowego świadczenie z bonusem za urodzenie lub
adopcję dziecka oraz miesięcznego świadczenia opartego
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na dochodach przyznawanego rodzinom z przynajmniej
jednym dzieckiem poniżej 3 roku życia.
 Świadczenie na opiekę nad dzieckiem; kwota zależy od
wybranej opieki i wieku dziecka (poniżej lub powyżej 3 lat)
 Świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat którzy
nadal pracują i potrzebują środków na opłacenie opieki
Inne świadczenia mające na celu rekompensatę rodzicom utraty
dochodów w związku z ograniczeniem bądź przerwą w
zarobkowaniu. Pierwsze z nich (Clca) jest wypłacane do momentu
ukończenia przez dziecko 3 roku życia, a jego wysokość zależy od
liczby dzieci i dochodów. Drugie (Colca) zostało wprowadzone w
2006 roku i jest przyznawane rodzicom posiadającym przynajmniej
3 dzieci, którzy nie pracują. Ono również zależy od przeszłych
dochodów rodziców. Jest wyższe niż Clca ale jest przyznawane
przez krótszy czas ; przez 11 miesięcy od urodzenia lub adopcji
dziecka.
3- Świadczenia dla samotnych rodziców
Allocation de Soutien Familial (ASF): wsparcie finansowe dla
samotnego rodzica lub rodziny opiekującej się osieroconym
dzieckiem. Wypłacane jest także jeśli niemieszkający rodzic nie
placi alimentów.
4- Ulgi podatkowe
Francuski podatek dochodowy jest obliczany raz w roku dla całej
rodziny. Wybór stopy podatkowej zależy od dochodu oraz struktury
rodziny (liczby członków). Struktura rodziny jest obliczona na
podstawie liczby rodziców i dzieci: każdy dorosły liczy się jako
jeden, a dziecko jako pół, z wyjątkiem trzeciego dziecka, które
liczy się jako jeden. Podatek płacony przez samotnego rodzica jest
niższy niż ten płacony przez pary, biorąc pod uwagę ten sam
dochód i liczbę dzieci.
WIELKA BRYTANIA: Poza środkami na utrzymanie (wypłacanymi
rodzicom, a nie dzieciom) nie istnieje wsparcie finansowe dla
dzieci z rodzin z jednym rodzicem. Dzieci w rodzin o niskich
dochodach korzystają z opieki społecznej wymienionej w Sekcji B.
ulg od podatku.
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Czy rodzic nie mieszkający z rodziną jest zobowiązany do
płacenia alimentów?
We wszystkich krajach partnerskich rodzic, który nie mieszka z
rodzina jest zobowiązany do płacenia alimentów, przynajmniej w
niektórych przypadkach.
We Włoszech, nie mieszkający rodzic jest zobowiązany do
płacenia alimentów do momentu uzyskania pełnoletniości przez
dziecko lub do momentu kiedy dziecko zaczyna zarabiać.
W Niemczech, nie mieszkający rodzic jest zobowiązany do
płacenia alimentów, a ich kwota zależy od dochodów, liczby dzieci
I ich wieku. Wykorzystywana jest do tego „Düsseldorf‟.
We Francji, rodzice mają prawny obowiązek karmić I utrzymywać
swoje dzieci. Sąd ustanawia wysokość alimentów oraz kwestie
opieki. Pary w wolnych związkach także mogą skorzystać z sądu
jeśli nie mogą dojść do porozumienia podczas separacji. Nie ma
formalnych wytycznych dotyczących wyliczenia wsparcia, ale
bierze się pod uwagę potrzeby dziecka oraz dochód nie
mieszkającego rodzica.
We Francji alimenty nie są opłacane w 10% , a w 40% są płacone
nieregularnie. Rodzic, który otrzymuje alimenty może zgłosić się
do funduszu alimentacyjnego po środki w dwa miesiące od
nieotrzymania należnych alimentów. Płatność może być odjęta z
pensji lub pobrana z konta rodzica płacącego alimenty.9
W Wielkiej Brytanii, w niektórych przypadkach, nie mieszkający
rodzic jest odpowiedzialny za płacenie alimentów na dzieci I
zobowiązuje go do tego sąd. Jednakże, tylko 1/3 rodziców
otrzymuje środki regularnie. Odzyskanie należnych alimentów
wiąże sie z długotrwałym procesem sądowym.

9

Helen Barnes, Patricia Day and Natalie Cronin (1998), „Trial and Error: A review of UK child
support policy‟. Occasional Paper 24. London: Family Policy Studies Centre.
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SEKCJA D
GŁÓWNE BARIERY W PODEJMOWANIU PRACY
Jaka jest charakterystyka niepracujących rodziców?
WŁOCHY:
Średni wiek samotnego rodzica wynosi 35 lat, samotni rodzice
mają zwykle średnie wykształcenie. Często mają za sobą
uzależnienie od alkoholu i narkotyków. W takim wypadku mogą
starać się o dodatek w wysokości 20% do rocznej pensji, jeśli
udowodnią swój problem. Bezrobotni samotni rodzice mogą także
korzystać ze szkoleń indywidualnych.
POLSKA:
Główne cechy samotnych, niepracujących rodziców:
 Niski poziom kwalifikacji,
 Niska samoocena,
 Niski poziom oczekiwań zawodowych,
 Koncentracja na dziecku,
 Praca w szarej strefie,
 Uzależnienie od świadczeń socjalnych
NIEMCY:
Prawie ¼ samotnych matek ma niższy poziom wykształcenia niż
przeciętne wykształcenie kobiet oraz mniejsze doświadczenie na
rynku pracy (zwłaszcza dotyczy to młodych matek). Jednak,
najważniejszą cechą tych niepracujących rodziców jest posiadanie
dziecka poniżej 3 roku życia.
FRANCJA:
Bezrobotni samotni rodzice to zwykle rodzice dużych rodzic z
małymi dziećmi; 23.2% samotnych rodziców nie pracuje, ale ten
wskaźnik wynosi 40.4% w przypadku rodziców więcej niż 3 dzieci
oraz 45.3% w przypadku rodziców dzieci poniżej 3 roku życia.10

10

INSEE-DGI, 2001, Enquête revenus fiscaux (Algava et al. 2005).
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Samotni niepracujący rodzice to przede wszystkim kobiety (14.4%,
zaś 10.4% to mężczyźni), ale to odzwierciedla także nierówność
pomiędzy kobietami i mężczyznami w zatrudnieniu.
Biorąc pod uwagę bezrobocie (zwłaszcza kobiet), jest ono wyższe
wśród samotnych matek niż pozostałych matek. W przypadku
samotnych matek poniżej 30 roku życia, wejście na rynek pracy
jest, w porównaniu ze starszymi matkami, wynikiem kompromisu
pomiędzy opieką nad dzieckiem a brakiem kwalifikacji.
%

Aktywne/zatr
udnione
Bezrobotne
Nieaktywne
Razem

Samotne
matki
bez
kwalifikacji
lub o niskich
kwalifikacjach

Lepiej
wykwalifikow
ane samotne
matki
(matura)

Inne
matki
bez
kwalifikacji
lub o niskich
kwalifikacjach

Lepiej
wykwalifikow
ane
inne
matki
(matura)

69.5

83.7

68.00

78.2

14.5
16
100

6.8
9.5
100

9.9
22.1
100

7.0
14.8
100

Źródło : Insee, Enquête emploi, 2004

WIELKA BRYTANIA:
Poniżej przedstawiono charakterystykę samotnych niepracujących
rodziców. Im więcej cech ma dany rodzic, tym większe
prawdopodobieństwo, że zostanie:
 Dziecko poniżej 5 roku życia
 Ma troje lub więcej dzieci
 Jest singlem, a nie rozwiedziony lub w separacji
 Ma problemy ze zdrowiem
 Nie posiada kwalifikacji
 Nie ma doświadczenia zawodowego
 Nie szuka pracy (wybiera pozostanie w domu)
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Jakie są główne bariery
samotnych rodziców?

w podjęciu pracy przez

WŁOCHY:
Dyskryminacja odgrywa dużą rolę dla samotnych matek. Ponadto,
trudno jest pogodzić pracę z opieką nad dzieckiem, chyba że ma
się wsparcie rodziny i przyjaciół. Frustrujące jest także brak
pieniędzy na mundurki, wyposażenie do szkoły.
POLSKA:
Samotni rodzice, zwłaszcza samotne matki, napotykają na
następujące bariery:
 Problemy z opieką nad dzieckiem (wysokie koszty
zatrudnienia niani, mały dostęp do przedszkoli),
 Niechęć do korzystania ze żłobków (matki wolą same
zajmować się dzieckiem, bo uważają, że zrobią to najlepiej)
Sztywny czas pracy – pracodawcy preferują zatrudnianie w
pełnym wymiarze czasu, a to kłóci się z opieką nad
dzieckiem
 Trudności z uzyskaniem elastycznego czasu pracy
 W opinii wielu matek pracodawcy niechętnie na nie patrzą
uważając, że będą nieobecne w pracy ze względu na
choroby dziecka
 Obowiązki domowe
NIEMCY:
Główne bariery, poza związanymi z poziomem edukacji to:
 Brak opcji opieki nad dzieckiem
 Problemy z pogodzeniem pracy z opieką nad dzieckiem
 Uzależnienie
od
miejsca
zamieszkania,
mniejsza
elastyczność
FRANCJA:
Poniższe bariery mogą być przeszkodą w znalezieniu pracy lub
odniesieniu sukcesu zawodowego:
 Brak kwalifikacji
 Równowaga pomiędzy opieką nad dzieckiem a pracą
 Nierówność między kobietami i mężczyznami w zatrudnieniu
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 Niższy standard życia (brak dochodów, gorsze warunki
zamieszkania, mieszkanie z dala od centrum miasta lub
ośrodków gospodarczych)
WIELKA BRYTANIA:
Samotni rodzice napotykają na wiele barier w drodze do
zatrudnienia, zwłaszcza na pełen etat. Niektóre z czynników to:
 Wybór pozostania w domu
 Problemy z opieką nad dzieckiem
 Brak pewności siebie
 Słaby stan zdrowia własny lub dziecka
 Kwestie finansowe- myślenie, że sytuacja finansowa nie
poprawi się mimo podjęcia pracy
 Brak elastyczności w zatrudnieniu
 Brak kwalifikacji
 Chęć spędzania czasu z dzieckiem

Jaki jest poziom posiadanych kwalifikacji przez samotne
matki w porównaniu z matkami w związkach ?
*Brak danych dla Polski
WŁOCHY
Wśród czynników wpływających na niski udział w rynku pracy,
poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania są najważniejsze,
ważniejsze niż status rodzinny. Dane pokazują, że im bardziej
wykształcona matka, tym bardziej jest aktywna, ale stopień
aktywności różni się w zależności od miejsca zamieszkania. Innym
interesującym czynnikiem jest model kulturowy – córki pracujących
matek pracują.
Wśród samotnych matek pojawia się wysoki wskaźnik
nieaktywnych kobiet nie z własnej woli – nie pracują ale chcą
pracować (średnio 55%). Wskaźnik wśród matek pozostających w
związkach wynosi 34%. Wszystkie deklarują, że warunkiem
powrotu na rynek pracy jest ograniczony do 25 godzin tygodniowo
i elastyczny czas pracy.
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NIEMCY
Samotne matki mają ten sam poziom kwalifikacji jak matki w
związkach, w większości średni poziom wykształcenia. Jedyną
różnicą jest tendencja to posiadania niższego wykształcenia przez
większą liczbę matek samotnych i wyższego przez mniejszą
liczbę. Widać to na wykresie.

Poziom:
Niski
Średni
Wysoki

Samotne
matki
24
59
18

Matki w związkach
18
60
22

FRANCJA
Poziom kwalifikacji samotnych matek w porównaniu do matek w
związkach:

Bez kwalifikacji
Kwalifikacje
Uczące się

Samotne
matki
34.6%
64.7%
0.7%

Źródło: INSEE, LFS 1990-2000.

WIELKA BRYTANIA
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Inne matki
27.8%
71.5%
0.7%

40% samotnych matek nie ma żadnych kwalifikacji, w porównaniu
do 25% matek pozostających w związkach.
PODSUMOWANIE STATYSTYK
We Francji i Wielkiej Brytanii, jest wyraźna różnica w
wykształceniu pomiędzy samotnymi matkami i matkami
posiadającymi partnera. W obu tych krajach, samotne matki
częściej nie mają żadnego wykształcenia i kwalifikacji. W
Niemczech, jednakże, dane są niemal równe. Jedynie trochę
więcej matek w związkach ma wyższy poziom wykształcenia I
istnieje większe prawdopodobieństwo, że samotne matki będą
gorzej wykształcone niż inne matki. Ale liczby dla średniego
poziomu wykształcenia są niemal identyczne. We Włoszech
badania wykazały, że bezrobocie jest związane z niskim
poziomem wykształcenia, ale brakuje porównania poziomów
wykształcenia matek samotnych i matek w związkach.

Ile jest dostępnych miejsc opieki dziennej dla dzieci
poniżej 4 roku życia? Czy ta opieka jest bezpłatna (lub
subsydiowana przez rząd) czy rodzice muszą sami
pokrywać jej koszty?
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WŁOCHY
W 2005 roku, według Narodowego Centrum Analiz nad
Dzieciństwem i Wiekiem dojrzewania, całkowita liczba struktur
opieki publicznych I prywatnych wynosiła 3010. Było 129,151
miejsc w publicznych centrach opieki I mogły one przyjąć tylko
5,9% całkowitej liczby dzieci (w 2005 roku było 2,185,898 dzieci
poniżej 3 roku życia, według ISTAT). 84% publicznych centrów
opieki mieściło się w północnych regionach, a tylko 16% w
południowych. Dodatkowo było 1495 struktur prywatnych, 81% z
nich na północy kraju.
Przeciętne czesne za publiczną opiekę nad dzieckiem wynosi 300
Euro na miesiąc. To jest około 10% średnich miesięcznych
wydatków i 6,5% rocznego wynagrodzenia. Czesne jest zwykle
obliczane na podstawie wynagrodzenia zadeklarowanego przez
rodzinę. W prywatnych ośrodkach czesne jest stałe.
POLSKA
Istnieją dwa rodzaje centrów opieki nad dzieckiem (prowadzone
przez władze regionalne, organizacje pozarządowe, organizacje
religijne i kościoły oraz osoby prywatne):
 Żłobki – od 4 miesięcy do 3 lat,
 Przedszkola – od 3 do 6 lat
Niektóre z nich SA subsydiowane przez samorządy, co oznacza,
że rodzice płacą tylko dodatkową opłatę narzuconą przez radę
miasta (około 140 PLN) oraz za posiłki. W prywatnych instytucjach
opłaty są znacznie wyższe (od 400-1000 PLN).
Istnieją dwie nowe formy instytucji opieki, zwykle bezpłatne
(prywatne ale subsydiowane przez samorząd):
 Jednostki edukacji przedszkolnej (zajęcia w niektóre dni)
 Punkty przedszkolne (zajęcia codziennie)
NIEMCY
Tylko 23.1% dzieci poniżej 3 roku życia jest objętych opieką
instytucji (472,000 dzieci). Jest około 290,000 miejsc dla dzieci w
wieku 1-3 lat (“Kinderkrippen” oraz „matki dzienne”) ale
zapotrzebowanie jest znacznie większe.
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Do 2013 roku powinno zostać utworzonych 750,000 miejsc dla
dzieci w wieku 1-3 lata, zgodnie z planem rządowym. Miejsca są
częściowo finansowane przez rząd, ale częściowo opłacane przez
rodziców, w zależności od ich dochodów.
FRANCJA
Dane są dostępne dla dzieci poniżej 3 lub 6 roku życia, ale nie dla
dzieci poniżej 4 roku życia. Sprawdź w naszym kwestionariuszu
definicję różnych opcji opieki.
W 2008 roku, było 1,152,489 miejsc zbiorowej lub indywidualnej
opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia w całej Francji (1,135,930 we
Francji metropolitalnej).
Istnieją różne rodzaje opieki nad dzieckiem. Opieka rzadko jest
bezpłatna, nawet w miejscach publicznych, ale są dopłaty w
zależności od dochodów oraz Quotient familial, tzn. Wskaźnika
pomiędzy dochodem a strukturą rodziny (patrz Sekcja C – punkt
2). Samotne rodzicielstwo tez jest brane pod uwagę w kalkulacji
kosztów. Miejsca w przedszkolach są darmowe niezależnie od
dochodów.
Dostępne miejsca opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia (“formalne”
rodzaje opieki) - 2008
Rodzaj opieki
Liczba miejsc
Centra zbiorowe (żłobki)
349 799
 Żłobki zbiorowe
 301,200
 Żłobki rodzinne
 45,827
 Żłobki prowadzone przez
 2,539
rodziców
 Mikro-żłobki
 233
Zarejestrowani opiekunowie
613,880
Przedszkola
148,906
Opiekunki
39,904
RAZEM
1,152,489
Dla porównania – liczba dzieci
poniżej 3 roku życia w 2008 r.
2,433,595
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WILEKA BRYTANIA:
Opieka nad dzieckiem jest kluczowym punktem Narodowego
Planu Włączania Społecznego w latach 2006-2008. Jednakże,
Wielka Brytania, a zwłaszcza Irlandia Północna, nie zapewnia
wystarczającej opieki; wygodnej i elastycznej. Sytuacja w Irlandii
Północnej jest o wiele gorsza niż w całej Wlk. Brytanii; dla każdego
6,4 dziecka poniżej 4 roku życia dostępne jest 1 miejsce. A wśród
dostępnych miejsc brakuje tanich i dostępnych miejsc dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami. Podczas badania przeprowadzonego
przez Gingerbread NI w 2008 roku, badacze z Uniwersytetu w
Ulster stwierdzili, że istnieją wyraźne luki w dostępnie do miejsc
opieki, zwłaszcza dla dzieci ze specjalnymi potrzebami I podczas
niestandardowych
godzin
pracy.
Brak
dostępności
zarejestrowanych ośrodków (zwłaszcza w dogodnej lokalizacji),
oraz brak opieki w niestandardowych godzinach pracy skutkuje
dużym uzależnieniem od nieformalnych form opieki oferowanych
przez niezarejestrowanych opiekunów (zwłaszcza przyjaciół i
rodzinę). Ten rodzaj opieki nie jest współfinansowany przez
Państwo, co oznacza, że rodzice muszą ponieść pełne koszty.
Jedyną w pełni bezpłatną formą opieki jest ta zapewniona przez
Sure Start. Jednakże nie jest dostępna dla pracujących rodziców,
jako że nie jest dostępna w pełnych godzinach pracy I przez
wszystkie dni tygodnia.

Jakie inne trudności, jeśli w ogóle, napotykają samotni
rodzice w twoim kraju?
POLSKA
Istnieje kilka trudności, które nie odnoszą się wyraźnie do
samotnych rodziców, ale do kobiet. Kobiety spotykają się z
dyskryminacją w pracy, i mają niższe wynagrodzenia niż średnia.
Jako że większość samotnych rodziców to kobiety, ta bariery
napotykają także na nie. Polacy płacą także wysokie podatki w
porównaniu ze swoimi zarobkami i wydatkami a skomplikowana
biurokracja sprawia, że system opieki socjalnej jest trudny do
ogarnięcia..
Samotni nastoletni rodzice napotykają na kolejną barierę. Na
podstawie ponad 20 wywiadów, Paulina Bunio przedstawiła
zbiorowy obraz samotnej nastoletniej matki żyjącej w najbardziej
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zdegradowanej gospodarczo dzielnicy Łodzi, jako osoby
pochodzącej w rodziny ubogiej, a samotne macierzyństwo
pogłębia ten stan. Sformułowała tezę, że samotne nastoletnie
macierzyństwo jest możliwą konsekwencją ubogiego lub
społecznie wykluczonego dzieciństwa. Opisała kilka aspektów
samotnego nastoletniego macierzyństwa w odniesieniu do izolacji;
brak partnera życiowego, fizyczna separacja od ludzi jako
negatywny stan emocjonalny. Te powiązane ze sobą typy izolacji
malują obraz wykluczenia społecznego na niemal każdym
poziomie.
FRANCJA
Samotni
rodzice
generalnie
napotykają
na
problemy
mieszkaniowe. Inne problemy to te wymienione powyżej.
WIELKA BRYTANIA
Oprócz problemów związanych z zatrudnieniem wymienionych
powyżej, oraz ryzyka ubóstwa, samotni rodzice napotykają na
następujące bariery:
 Bezdomność lub częsta zmiana zamieszkania
 Izolacja, brak wsparcia
 Stygmatyzacja, uprzedzenia
 Stres, depresja, niskie poczucie własnej wartości
 Ciągnące się sprawy sądowe, konflikty, przemoc domowa
 Dzieci – opieka, potrzeba wsparcia

SEKCJA E
POLITYKA RZĄDU
Jakie polityki rządowe zostały wprowadzone w celu
zwalczania ubóstwa samotnych rodziców?
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WŁOCHY:
We Włoszech tylko jedno prawo zapewnia interwencję i wsparcie
ekonomiczne dla dzieci i samotnych rodziców. Jest to prawo nr
258 prowadzone przez Livię Turco, które zapewnia finansowanie
dla regionów i gmin w celu realizacji innowacyjnych usług i centrów
wsparcia dla samotnych rodziców.
W międzyczasie samotne matki próbują przezwyciężać trudności
zbierając się razem w stowarzyszeniach lub grupach wsparcia
promujących ważne inicjatywy i solidarność wszystkich kobiet
napotykających na podobne problemy.
Inny program to PARI: Programma d‟Azione per il Re-Impiego di
Lavoratori Svantaggiati (Program wprowadzający pracowników z
problemami na rynek pracy). Ten program został wprowadzony
przez Ministerstwo Pracy w 2007 roku i działa od 30 czerwca 2009
roku. Został zrealizowany w 18 regionach przy wsparciu
technicznym Italia Lavoro S.p.A. Ma na celu stworzenie polityk
pracowniczych skierowanych na pomoc socjalną, aby spełniać
wymogi Strategii Lizbońskiej. Grupami docelowymi są:
 24,411 pracowników
socjalnych

korzystających

ze

świadczeń

 32,161 pracowników w trudnej sytuacji, którzy nie korzystają
ze świadczeń lub wsparcia związanego z bezrobociem osób
młodych, kobiet i osób powyżej 50 roku.
Proponowane inicjatywy:
 Środki na szkolenia związane z zakresem pracy
 Wsparcie ekonomiczne dla pracowników nie korzystających
ze świadczeń
 Bonusy dla firm zatrudniających pracowników w trudnej
sytuacji.
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POLSKA:
Trudno jest stwierdzić czy istnieją polityki skierowane dla
samotnych rodziców. Samotni rodzice samo stwierdzają, że rząd
nie zapewnia dla nich wsparcia.
NIEMCY:
Rząd federalny uznaje samotnych rodziców za grupę o
specjalnych potrzebach, zwłaszcza po 2001 roku kiedy statystyki
udowodniły relację pomiędzy ubóstwem dzieci a samotnym
macierzyństwem.

FRANCJA:
We Francji istnieją środki zwalczające ubóstwo w rodzinach
niepełnych.
Samotni rodzice stanowią wyzwanie dla polityki socjalnej Francji i
są brani pod uwagę w debacie publicznej. Ich narażenie na
ubóstwo jest widoczne dla władz publicznych, stowarzyszeń rodzin
oraz badaczy juz od 1970 roku. Obecnie, ważnym tematem jest
integracja na rynek pracy ze względu na wzrastające bezrobocie
wśród samotnych rodziców i rosnący wskaźnik bezrobocia w
ogóle. Aby temu zapobiegać, publiczna debata oraz polityki
rządowe skupiają się na trzech filarach: ułatwianie dostępu
samotnych rodziców do rynku pracy, zapewnienie minimalnego
dochodu dla najbiedniejszych oraz pomoc rodzicom w radzeniu
sobie z separacją.
W ostatnich latach wprowadzono wiele reform np. świadczenia
socjalne (2007), opieka nad dzieckiem (2004), wsparcie w celu
zatrudnienia i szkoleń zawodowych (2007) dla wszystkich rodzin.
Samotne matki mają wyższy wskaźnik bezrobocia niż matki
pozostające w związku. Ale sytuacja jest inna wśród matek
posiadających niskie kwalifikacje lub posiadających małe dzieci,
które są jeszcze częściej bezrobotne niż inne matki.
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Ostatnia debata publiczna podkreśliła ważność rozwiązań w
opiece nad dzieckiem. Praca oraz opieka nad dzieckiem są ze
sobą związane ponieważ świadczenia socjalne mogą być wyższe
niż dochód i opłacenie opieki. Znalezienie opieki dla dziecka,
opłacenie transportu oraz mniejsze świadczenia sprawiają, że
praca przestaje się opłacać. Więc ważne jest, aby sprawić, że
“praca się opłaca”.
Reforma w 2007 roku polityk społecznych miała na celu
sprawienie opłacalności pracy oraz wprowadzenie środków
ułatwiających zatrudnienie. Ma na celu redukcję ubóstwa oraz
lepszą integrację z rynkiem pracy.
Jako udowodniono powyżej, możliwe jest obecnie dodanie
dochodu do minimalnego świadczenia dochodowego. Ideą jest
unikanie efektu progu obserwowanego w systemie dochodów
socjalnych. Przed tym, kiedy osoba bezrobotna przyjmowała
pracę, i zaczynała więcej zarabiać, niektóre świadczenia były
obcinane i jej ostateczny dochód był niższy niż wcześniej.
Ten system wymaga od samotnych rodziców spełnienia pewnych
warunków, takich jak podpisanie umowy. Jednakże, lokalna
agencja rodzinna jest także zobowiązana do wspierania dostępu
beneficjenta do zatrudnienia poprzez szkolenia i organizacje
pracownicze organizujące szkolenia, itp.
Niemniej, obecny system jest zbyt nowy aby móc ocenić jego
korzyści dla samotnych rodziców lub każdej innej grupy
wchodzącej na rynek pracy.
Istnieje także wsparcie finansowe na opiekę nad dzieckiem: kwota
zależy od dochodów domowych i struktury rodziny. Samotne
rodzicielstwo jest brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty.
Inną polityką rządową przy ułatwianiu opieki nad dzieckiem jest
wdrożenie nowych struktur: mikro-żłobków (patrz sekcja D) od
2008 roku oraz zarejestrowanych opiekunów od 2010 roku.
Spółdzielnie opiekunów dają opiekunom możliwość pracy poza
domem I pracy w tym samym miejscu z innymi opiekunami. Domy
opieki nad dzieckiem dają możliwość opiekunom bez zaplecza
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technicznego pracować w małych miejscowościach, gdzie żłobki
są zbyt kosztowne dla rodziców.
Polityki rządowe mające na celu wsparcie w trudach separacji
obejmują specyficzne środki dla samotnych rodziców: the
Allocation de Soutien Familial (ASF). Jest to oparte na dochodach
świadczenie wypłacane owdowiałemu samotnemu rodzicowi lub
rodzinie biorącej odpowiedzialność za wychowanie osieroconego
dziecka. Ale jest także wypłacane dzieciom z rodzin niepełnych
kiedy nie mieszkający z nimi rodzin nie płaci alimentów, lub płaci
niższe alimenty niż zasądzono.
Prawo z 4 marca 2002 roku oraz 26 maja 2004 roku otworzyło
także możliwość mediacji rodzinnych zamiast sprawy sądowej.
Dyplom mediatora rodzinnego został utworzony w 2005 rok, aby
wspierać ten proces. W 2006 roku, krajowy fundusz rodzinny
wprowadził specyficzne świadczenie w celu wsparcia mediacji
rodzinnych, kiedy rodzice sami nie mogą dojść do porozumienia.
WIELKA BRYTANIA:
W Krajowym Planie Działania dotyczącym wykluczenia
społecznego, samotni rodzice zostali uznani jako kategoria osób
potencjalnie odczuwająca wykluczenie społeczne. Brakuje zachęt
rządowych skierowanych na samotnych rodziców jednakże, wiele
inicjatyw dotyczy wszystkich rodziców. Na przykład, wszyscy
rodzice w Wielkiej Brytanii otrzymują obecnie świadczenie na
dziecko. Świadczenie wynosi £20 tygodniowo na pierwsze dziecko
i dodatkowa kwota na kolejne dzieci.
Istnieją dodatkowe środki mające na celu zapewnienie wsparcia
finansowego samotnym rodzicom i zachęcenie ich do podjęcia
pracy. Samotni rodzice mogą starać się o wsparcie dochodowe w
wysokości £65.45 na tydzień, tylko na podstawie bycia samotnymi
rodzicami ale tylko do momentu ukończenia przez najmłodsze
dziecko 7 roku życia. Od 25 października 2010 roku, jeśli
najmłodsze dziecko ma 7 lub więcej lat, rodzic nie otrzymuje
wsparcia. Zamiast tego może ubiegać się o wsparcie dla
poszukujących pracy także £65.45 tygodniowo, ale musi
udowodnić, że szuka pracy. Jednakże, samotni rodzice dzieci
poniżej 12 roku życia nie muszą przyjmować każdej oferty pracy,
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aby móc nadal otrzymywać wsparcie. Mogą zastrzec sobie
godziny pracy do godzin kiedy ich dziecko jest w szkole.
Osoby, które otrzymują wsparcie dochodowe lub wsparcie dla
szukających pracy SA uprawnione do udziału w programie Steps
to Work oferującym szkolenia zawodowe, zwykle bezpłatne.
Osoby o niskich dochodach otrzymują świadczenie domowe, które
pomaga im płacić czynsz. Ponadto, osoby, które otrzymują
wsparcie dochodowe oraz świadczenie dla poszukujących pracy
mogą także otrzymać grant opiekuńczy, który ma pokryć
najpotrzebniejsze wydatki; ubranie, niezbędne wyposażenie domu.
Innym ważnym źródłem dochodów dla pracujących rodziców jest
Podatek od Dziecka płacony uprawnionym rodzinom. Jeśli głowa
rodziny pracuje, podatek zależy od liczby godzin pracy. Samotni
rodzice też mogą starać się o to świadczenie, ale tylko jeśli
pracują. Jeśli rodzic płaci za opiekę nad dzieckiem podczas godzin
pracy, może starać się o zwrot 80% kosztów opieki (do £175
tygodniowo na jedno dziecko, £300 tygodniowo na dwoje dzieci,
etc). Jednakże to nie zmienia faktu, że wielu rodziców, zwłaszcza
w Irlandii Północnej nie może znaleźć zarejestrowanych
opiekunów, których godziny pracy I lokalizacja byłaby dla nich
dogodna. Inwestycje rządowe w opiekę nad dziećmi odniosły
spory sukces w Anglii, ale w Irlandii Północnej sytuacja nadal jest
bardzo zła.

Czy recesja miała wpływ na ubóstwo
rodziców? Jeśli tak, w jaki sposób?

samotnych

WŁOCHY
Rynek pracy jest obecnie bardzo trudny i często jedyne dostępne
posady to kontrakty terminowe, które nie gwarantują stabilizacji
samotnym rodzicom.
Według ostatnich badań, 10% samotnych rodziców nie jest w
stanie spłacać co miesiąc kredytów hipotecznych. W przypadku
pełnych rodzin ten odsetek wynosi 6,3%.
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POLSKA
Samotni rodzice (zwłaszcza kobiety) są zwalniane z pracy jako
kłopotliwi pracownicy (potrzebują zwolnieć na opiekę nad
dzieckiem, w przypadku choroby dziecka, itp.)
NIEMCY
Recesja zmniejszyła świadczenia socjalne, co wpłynęło na
samotnych rodziców.
FRANCJA
Chociaż nie przeprowadzono badań nad wpływem skutków recesji
na ubóstwo samotnych rodziców, niektóre wskaźniki pokazują, że
kontekst ekonomiczny zdeterminował tę grupę.
Skutki przeniesienia z zatrudnienia do bezrobocia pokazują, że
nawet osoby o stabilnym zatrudnieniu zostały dotknięte przez
kryzys. W lutym 2009 roku zarejestrowano o 10% więcej
bezrobotnych niż w lutym 2008 roku. Ponadto, zwolnienia ze
względów ekonomicznych wzrosły o 31,4%. Także liczba osób
wyrejestrowujących się z urzędów pracy i podejmujących pracę
zmalała o 23,2% w tym samym roku.
To pogorszenie się rynku pracy jest podwojone wysoką
konkurencją pomiędzy kategoriami pracowników. Możliwość
zdobycia pracy jest niższa dla młodych osób bez doświadczenia
zawodowego, kobiet wracających po urlopie macierzyńskim, osób
długoterminowo
bezrobotnych,
nisko
wykwalifikowanych
pracowników, osób starszych. Poza starszymi pracownikami, to
właśnie samotni rodzice są grupą najbardziej narażoną na
wykluczenie z rynku pracy.
WIELKA BRYTANIA
Samotni rodzice dużo częściej niż inni rodzice mają niski poziom
kwalifikacji zawodowych. W recesji jest im tym bardziej trudno
znaleźć pracę, ponieważ muszą konkurować z lepiej
wykształconymi pracownikami o mniejszą liczbę posad.
Recesja doprowadziła także do cięć budżetowych, a one
najbardziej dotknęły osoby o niskich dochodach, ale przynajmniej
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jedno z nich dotyczy samotnych rodziców nieproporcjonalnie.
Rząd zaproponował, aby świadczenie na dziecko nie było
wypłacane rodzinom, w których przynajmniej jeden z rodziców
osiąga przychody w wysokości ponad
£45,000. Jest to
krzywdzące dla samotnych rodziców ponieważ są jedynymi
zarabiającymi w rodzinie, więc stracą świadczenie na dziecko jeśli
ich dochód przekroczy £45,000. Rodzina z dwojgiem pracujących
rodziców może mieć dochód do £90,000 i nadal otrzymywać
świadczenie na dziecko.
.

Czy jest jakieś odniesienie do samotnych rodziców w
waszym Krajowym Planie Działania?
WŁOCHY: patrz powyżej
POLSKA
“Podczas analizy zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego,
autorzy Krajowego Planu Działania dla Integracji Społecznej na
lata 2004-2006 zidentyfikowali następujące czynniki jako
sprzyjające wykluczeniu:







bezrobocie;
długa choroba i/lub niepełnosprawność;
duża liczba dzieci w rodzinie;
bycie samotnym rodzicem;
niski poziom wykształcenia ; i
zamieszkanie na wsi lub małym miasteczku.

“W kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego i
przeciwdziałania ubóstwu, rząd podjął kroki do wprowadzenia
minimalnego gwarantowanego przychodu .”
“Reprezentanci organizacji pracodawców podkreślają potrzebę:
zwiększenia efektywności zarządzania funduszami socjalnymi;
wzmocnienie współpracy władz lokalnych z organizacjami
pozarządowymi, wzmocnienie rozwoju prywatnych przedsiębiorstw
zajmujących się usługami społecznymi, opieką zdrowotną,
inwestycjami w zasoby ludzkie, itp.
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“Ogólnie mówiąc, w Polsce ciężar walki z wykluczeniem i
ubóstwem spoczywa na instytucjach państwowych, chociaż mowy
plan podkreśla konieczność rozwoju aktywności społecznej w tej
dziedzinie. W 2004 roku rząd przygotował Narodową Strategię
Rozwoju Trzeciego Sektora w Polsce proponując zarys Ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Powyższa
ustawa pozwala płatnikom podatków na przekazanie 1% od
należnego podatku dochodowego dla organizacji pożytku
publicznego, którą wybiorą. Takie działania mogą wzmocnić trzeci
sektor we wzmacnianiu integracji społecznej w przyszłości.”11
NIEMCY
W 2005 roku wdrożono plan działania dla czterech sfer::
 Integracji z rynkiem pracy
 Kwalifikacji
 Opieki nad dzieckiem
 Sąsiedztwa jako sieci społecznej
Temat samotnych rodziców zyskał na ważności w czasie rządów
Minister Ursuli von der Leyen w 2010 r.
Istnieje współpraca pomiędzy Federalnym Ministerstwem Rodziny,
Zatrudnienia i federalnym Ministerstwem Pracy i Spraw
Społecznych: „Perspektywy dla samotnych rodziców”. Inny projekt
Federalnego Ministerstwa Rodziny zakłada pogodzenie pracy i
rodziny przez samotnych rodziców i proponuje systematyczny
rozwój sieci lokalnych.
FRANCJA
Istnieją odniesienia do samotnych rodziców we francuskim
Narodowym Planie Działania dla Opieki Społecznej na lata 20082010:
 W części I – Przegląd ogólny/część 1.1.3 “Trendy w
ubóstwie I nierówność dochodów, mówi się że “samotne
osoby (z lub bez dziecka) są bardziej narażone na ubóstwo,
a zwłaszcza samotni rodzice i ich dzieci: jedna rodzina z
jednym rodzicem na cztery jest biedna finansowo. [...]
11

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/12/feature/pl0412102f.htm
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 Part 1.2 Ogólne podejście strategiczne wskazuje, że pewne
kategorie osób SA bardziej narażone na ubóstwo, wśród
nich samotni rodzice. Zakłada się także wdrożenie środków
zapobiegających temu stanowi.
Tym samym samotni rodzice są wymienieni, ale są włączeni do
ogólnej kategorii grup narażonych na ubóstwo.
WIELKA BRYTANIA
Narodowy Plan Działania dotyczący wykluczenia społecznego w
Wielkiej Brytanii koncentruje się na dwóch celach: „poprawie
dostępu do usług i zwalczanie dyskryminacji; oraz aktywnemu
włączaniu wszystkich do rynku pracy poprzez promocję udziału w
rynku pracy oraz poprzez zwalczanie ubóstwa i wykluczenia.
Plan działania określa samotnych rodziców jako kategorię osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym I ubóstwem. Samotni
rodzice wymienieni są jako kluczowa grupa docelowa, dla których
Plan Działania ma poprawić możliwości zatrudnienia.
Plan działania z 2008 roku ma na celu „wzrost zatrudnienia przez
samotnych rodziców o 300 000” do 2015 roku. Częścią tego jest
nałożenie większych zobowiązań na rzecz samotnych rodziców
wraz z krajami OECD. Jest to spójne z zaangażowaniem rządu w
zasadę, że kiedy dzieci podrosną samotni rodzice, którzy pobierają
świadczenia powinni szukać płatnej pracy. Innym obszarem jest
poprawa trwałości zatrudnienia, oprócz poprawy liczby nowych
miejsc pracy, z dużym naciskiem na szkolenia zawodowe.
Europejski Fundusz Społeczny zainwestuje ponad 3 miliardy
funtów w miejsca pracy i umiejętności w latach 2007-2013.
W 2006 roku, rząd Wielkiej Brytanii ustanowił Działanie przeciwko
Wykluczeniu Społecznemu co pozwoli skoncentrować się na
problemach skrajnego wykluczenia. Dwa kierunki Działania to
usługi publiczne na rzecz społecznie wykluczonych dorosłych oraz
przegląd ryzyka w rodzinie. Warto zauważyć, że samotni rodzice
nie zostali zaliczeni do kategorii społecznie wykluczonych
dorosłych, ale rodziny rozbite mogą być brane pod uwagę w
inicjatywach przeglądu ryzyka w rodzinie.
Dzieci samotnych rodziców są także przedstawione jako osobna
kategoria w sekcji dotyczącej ubóstwa wśród dzieci. Według planu
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działania z 2008 roku w latach 1998 – 2007 liczba dzieci z rodzin
rozbitych żyjących w ubóstwie zmalała o 200 000 dzieci a procent
dzieci zagrożonych ubóstwem spadł z 46% do 37% (są to
statystyki odnoszące się do całej Wielkiej Brytanii a nie tylko
Irlandii Północnej). Jednakże, pomimo tak wysokiego ryzyka dzieci
samotnych rodziców nie zostały zaliczone do grupy wrażliwej w
sekcji Planu Działania dotyczącej ubóstwa dzieci.
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SEKCJA F
PRZEMYSŁ FILMOWY
Czy w twoim regionie/kraju są
zatrudnienia w przemyśle filmowym?

jakieś

możliwości

WŁOCHY
Niestety we Włoszech dofinansowanie produkcji filmowych zostało
ograniczone przez obecny rząd. Możliwości zatrudnienia nie ma
wiele, i nie są dobrze płatne.
POLSKA
Obecnie brakuje ofert pracy w tej dziedzinie w gazetach lub na
portalach internetowych (np. www.pracuj.pl, www.infopraca.pl,
www.praca.org.pl); jednak wszystko zależy od tego jak bardzo
przedsiębiorcza i zmotywowana jet osoba szukająca pracy.
Dobrym rozwiązaniem może być samo zatrudnienie lub praca przy
projektach współfinansowanych ze środków UE.
NIEMCY
Lipsk jest centrum produkcji mediów w landzie Saksonia. W
mieście znajduje się nie tylko stacja telewizyjna MDR, ale w
pobliżu znajdują się siedziby 70 usługodawców w branży filmu i
mediów. W Lipsku produkowane są także popularne seriale
telewizyjne i talk-show. W Lipsku odbywa się także festiwal filmów
dokumentalnych DOK, oraz kilka mniejszych festiwali filmowych.
Stowarzyszenie “Landesfilmdienst Sachsen” zaangażowane jest w
edukację młodych ludzi w zakresie mediów.
FRANCJA
Przemysł filmowy ucierpiał w wyniku kryzysu ekonomicznego,
jednak mniej niż inne sektory. Ponowny rozkwit nastąpił w 2010
roku, a liczba ofert wzrosła z 30% do 40%.
W sektorze kultury, przemysł filmowy znajduje się przede
wszystkim w regionie Ile-de-France. Przemysł ten jest
odpowiedzialny za 365,000 miejsc pracy w regionie. W 2007 roku,
te miejsca pracy odpowiadały za 6.2% wszystkich wynagrodzeń w
regionie Ile-de-France i tylko 2.3% w innych regionach.
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Ile-de-France to najważniejszy region we Francji dla sektora
audiowizualnego. Znajduje się w nim ponad 90% francuskich
studiów i tym samym możliwości zatrudnienia. Jest to również
najważniejszy region w Europie dla produkcji filmowej; zarówno w
kontekście działań jak i zatrudnienia.
Dzielnica północna (Seine-Saint-Denis, gdzie mieści się CNACEFAG) ma długą tradycję związaną z filmem i mediami. Trzy
miasta (La Plain-Saint-Denis, Pantin and Montreuil) koncentrują
się na kluczowych działaniach sektora: przedsiębiorstwa
audiowizualne takie jak Euromedia, AB, i Career Group. Powstanie
centrum filmowego (Cité du Cinéma) jest planowane wkrótce w tej
dzielnicy; będzie ono obejmowało 9 studiów filmowych, kina,
kostiumy, scenografię oraz biura producentów. Prace zaczęły się
w 2009 roku I potrwają do 2012 roku. Powstanie takiego centrum
pokazuje chęć podtrzymania działań związanych z filmem na tym
obszarze.
W 2009 ustanowiono zachętę finansową w celu wspierania
przemysłu filmowego we Francji. Podatek międzynarodowy (C2I),
pozwolił na odliczenie 20% kosztów powstawania filmu dla
zagranicznych produkcji powstających we Francji. To sprawia, że
Francja stała się atrakcyjna dla filmowców, i podniosło
zainteresowanie regionem Ile-de-France region.
Sektor związany z filmem rozwija się wraz z technologią cyfrową i
dzięki temu powstają możliwości zatrudnienia z tym związane.
Nowe miejsca pracy związane są z technologiami cyfrowymi, postprodukcją oraz dystrybucją. W związku z technologią cyfrową
wzrasta liczba filmów animowanych i 3D. Pojawiające się nowe
miejsca pracy wymagają tym samym umiejętności w zakresie
animacji, 3D oraz gier wideo.
WIELKA BRYTANIA
Przemysł filmowy jest rozwijającym się sektorem w Wielkiej
Brytanii, w tym Irlandii Północnej. Ponieważ Irlandia Północna
posiada zaplecze do powstawania filmów od początku do końca
sektor filmowy oferuje zatrudnienie dla pisarzy, aktorów, muzyków,
kompozytorów, innych osób związanych z tym przemysłem.
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Te działania wspierane są przez takie organizacje jak Northern
Ireland Screen, która jest agencją wspierającą finansowo projekty
filmowe, promującą Irlandię Północną jako miejsce produkcji
filmowych. Te działania z kolei wspierają całą gospodarkę Wielkiej
Brytanii. Według informacji agencji, w zeszłym roku gospodarka
Irlandii zyskała £22 miliony funtów.
W Irlandii Północnej znajduje się wiele niezależnych stacji
telewizyjnych. Miejsca pracy dostępne są w zakresie nauczania
umiejętności filmowych dzieci poprzez Kreatywne Centra
Nauczania w Derry, Belfaście i Armagh. Na przykład Northern
Ireland Screen oraz Kreatywne Centra Nauczania wprowadziły
kurs nazywany Moving Image Arts (MIA), co jest odpowiednikiem
studio licencjackich w zakresie produkcji filmowej. Northern Ireland
Screen poszukiwało ostatnio archiwisty filmowego oraz
specjalistów ds. Rozwoju, zaś festiwal filmowy w Belfaście
zatrudnia wiele osób i wolontariuszy do obsługi festiwalu. Ponadto
umiejętności w zakresie technologii cyfrowych są istotne w
sektorze reklamy, która rozwija się ostatnio bardzo intensywnie.
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Czy istnieją pracodawcy/agencje filmowe, z którymi
możesz współpracować, aby poznać możliwości
zatrudnienia posiadając umiejętności niezbędne w
przemyśle filmowym. Wyjaśnij.
WŁOCHY
Istnieją agencje filmowe, ale należy się z nimi skontaktować, w
celu uzyskania oferty. Posiadamy kontakt do agencji IOLE.
POLSKA
Możemy nawiązać kontakt z urzędem pracy i zapytać o oferty
pracy w sektorze filmowy. Należy także skontaktować się z
internetowymi agencjami poszukiwania pracy (np. www.pracuj.pl,
www.infopraca.pl, www.praca.org.pl).
NIEMCY
MDR jako publiczna stacja telewizyjna oraz inne firmy mogą być
źródłem informacji. Można spróbować dowiedzieć się także w
stowarzyszeniach aktywnym w przemyśle filmowym w Lipsku.
FRANCJA
We Francji szkolenia zawodowe finansowane są z funduszy
prywatnych i publicznych.
AFDAS jest organem finansującym sztukę audiowizualną, kina,
reklamę, rozrywkę. AFDAS jest odpowiedzialne za finansowanie
szkoleń na poziomie narodowym. Jest także miejscem, gdzie
można uzyskać informacje na temat możliwości zatrudniania w
przemyśle firmowym.
WIELKA BRYTANIA
Przemysł filmowy rozwija się w Irlandii Północnej bardzo
intensywnie dzięki zachętom rządowym oraz grantom dla firm
producenckiej. Northern Ireland Screen jest agencją, która może
pomóc nam znaleźć wykładowców na warsztaty oraz pomóc
skontaktować się z organizacjami zainteresowanymi projektem.
Konsorcjum szkół w regionie oraz Uniwersytetu Ulster zapewnia
kursy w zakresie sztuk kreatywnych oraz mediów związanych z
filmem, radiem I telewizją. Jest to wspólnie nazywane Northern
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Ireland Skillset Media Academy, i jest częścią Skillset Media
Academy działającej w całej Wielkiej Brytanii. Studenci tych
specjalności mogą być zainteresowanie nauczaniem na naszych
warsztatach, możemy także poprosić o pomoc profesorów.
Lokalne otwarcie programu Supermom pomogło nam także
uzyskać kontakt z organizacjami i osobami chętnymi do
współpracy z nami w zakresie warsztatów. Te kontakty mogą być
także przydatne podczas szukania zatrudnienia przez uczestników
szkoleń.
Doroczny festiwal filmowy w Belfaście przyciąga dużą publikę i
pokazuje osiągnięcia aktorów, reżyserów i producentów w Irlandii
Północnej. Festiwal w Belfaście oraz festiwal filmowy Miasto
Kultury Derry mogą być dobrą okazją do wyświetlenia filmów
nakręconych przez samotnych rodziców.
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