Poni¿ej przedstawiamy informacjê na temat poziomu ¿ycia rodzin w
Gminie Miejskiej Kraków, w tym problemów spo³ecznych wp³ywaj¹cych
na ¿ycie rodzinne, przyczyn kryzysu, problemów rodziny jako rodowiska wychowawczego, demograficznego i ekonomicznego. Informacje
prezentowa³ dyr. Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej Witold Kramarz
podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Spo³ecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa. Jest to ciekawe kompedium wiedzy statystycznej o rodzinach ¿yj¹cych w Krakowie oraz zadania realizowane przez
MOPS dla tych, którym potrzebna jest pomoc.

(8%), rodziny 4-osobowe (6%)
oraz rodziny 5-osobowe i wiêksze
(4%).
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W liczbie rodzin ogó³em 19% to
rodziny z dzieæmi, 8% stanowi¹
natomiast rodziny niepe³ne. Rodziny emerytów i rencistów stanowi¹
25% ogó³u rodzin. Katalog powo-

ci w 10 rodzinach zastêpczych zawodowych specjalistycznych;
l 9 dzieci w 2 rodzinnych domach
dziecka l 389 dzieci przebywa³o
w ró¿nych formach instytucjonalnej pieczy zastêpczej, w tym: 34
dzieci w 3 placówkach opiekuñczowychowawczych typu interwencyjnego; l 211 dzieci w 22 placów-

mieszkañców, która potrzebuje pomocy. Miejski Orodek Pomocy
Spo³ecznej posiada rozeznanie,
gdzie i jak tak¹ pomoc kierowaæ.
Najwiêksz¹ przyczyn¹ trudnej sytuacji niektórych rodzin s¹ przyczyny losowe takie jak d³ugotrwa³e
i ciê¿kie choroby oraz niepe³nosprawnoæ. Wyranie spad³a pomoc

Zadania realizowane przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Krakowie

RONIE POZIOM ¯YCIA RODZIN
W Krakowie dominuj¹ jednoosobowe gospodarstwa domowe, które
stanowi¹ ponad 35% ogó³u oraz
gospodarstwa tworzone przez dwie
osoby, których jest ponad 27%.
Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (powy¿ej 60 roku ¿ycia w
przypadku kobiet i powy¿ej 65 lat
dla mê¿czyzn) w ogólnej populacji
mieszkañców Krakowa w 2017
roku wyniós³ 23,1% (w roku 2012
odsetek ten wyniós³ 20,5%, w roku
2013  21,1%, w roku 2014
21,6%, w roku 2015  22,1%, w
roku 2016  22,7%). Kraków posiada tak¿e podobny jak Poznañ i
Gdañsk udzia³ liczby seniorów po-

Najliczniejsz¹ grupê respondentów
 70,7% stanowi³y osoby nie maj¹ce na utrzymaniu dzieci, 15,6%
stanowi³y osoby posiadaj¹ce  1
dziecko, 10%  2 dzieci, 3,7%  3
dzieci i wiêcej. Sytuacja dochodowa mieszkañców Krakowa jest
coraz lepsza  rednia wartoæ
dochodu miesiêcznego na osobê,
obliczona dla wszystkich gospodarstw domowych ogó³em, wynios³a 1820,24 z³ netto. W badaniach z roku 2017 analogiczna
rednia wynios³a 1664,32 z³ netto, za w roku 2016  1591,1 z³
netto.
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W osiedlu Szkolnym znajduje siê placówka opiekuñczo-wychowawcza,
w której m³odzie¿ trudna uczy siê i mieszka.
wy¿ej 80 roku ¿ycia w ogólnej
liczbie mieszkañców  wynosi on
w Krakowie 5,2%. Najwiêksza ich
liczba wystêpuje w £odzi  5,8%.
HHH
Zgodnie z wynikami badañ zrealizowanych w roku 2018 przez Krakowski Holding Komunalny SA
rednia liczba osób w badanych
gospodarstwach domowych wynosi³a 2,62 (w 2017 roku  2,69).

Rodziny znajduj¹ce siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej mog¹ zostaæ objête pomoc¹ spo³eczn¹. W roku
2018 ze wiadczeñ pomocy spo³ecznej skorzysta³y 20 163 rodziny,
w których przebywa³o 33 586 osób.
Bior¹c pod uwagê liczbê osób w
rodzinach najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ gospodarstwa jednoosobowe
(68%); nastêpnie rodziny 2-osobowe (14%), rodziny 3-osobowe

dów przyznawania pomocy zawarty jest w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
 pomocy spo³ecznej udziela siê
osobom i rodzinom szczególnie z
powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomnoci, bezrobocia, niepe³nosprawnoci, d³ugotrwa³ej lub ciê¿kiej choroby, przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyñstwa
lub wielodzietnoci, bezradnoci w
sprawach opiekuñczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klêski ¿ywio³owej
lub ekologicznej.
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Wród g³ównych powodów trudnej sytuacji ¿yciowej osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej w
Krakowie w roku 2018 nale¿y wymieniæ: d³ugotrwa³¹ lub ciê¿k¹
chorobê (9717 rodzin), niepe³nosprawnoæ (6974 rodziny), ubóstwo
(6557 rodzin), bezrobocie (3933
rodzin), bezradnoæ w sprawach
opiekuñczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
(1914 rodzin), przemoc w rodzinie
(1131 rodzin), alkoholizm (882 rodziny), potrzeba ochrony macierzyñstwa, w tym wielodzietnoci
(307 rodzin).
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W rodzinach, w których sytuacja
opiekuñczo-wychowawcza jest na
tyle trudna, ¿e dziecko nie mo¿e
przebywaæ pod opiek¹ swoich rodziców, s¹d mo¿e podj¹æ decyzjê
o umieszczeniu dziecka w pieczy
zastêpczej. Na terenie Miasta Krakowa na dzieñ 31 grudnia 2018 r.:
l 535 dzieci przebywa³o w 419
ró¿nych rodzinnych formach pieczy
zastêpczej, w tym 337 dzieci w
276 rodzinach zastêpczych spokrewnionych; l 125 dzieci w 102
rodzinach zastêpczych niezawodowych; l 51 dzieci w 29 rodzinach
zawodowych pe³ni¹cych funkcjê
pogotowia rodzinnego; l 13 dzie-

W osiedlu Górali w tym budynku kiedy znajdowa³ siê Dom Ma³ego
Dziecka. Teraz mieszcz¹ siê tam dwie placówki finansowane przez MOPS.
Jedna  zapeniaj¹ce opiekê osobom niepe³nosprawnym, druga  organizuj¹ca zajêcia dla osób d³ugotrwale bezrobotnych i zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym.
kach opiekuñczo-wychowawczych
typu socjalizacyjnego; l 37 dzieci
w 6 placówkach opiekuñczo-wychowawczych typu rodzinnego;
l 1 0 7 d z i e c i w 11 p l a c ó w k a c h
opiekuñczo-wychowawczych typu
specjalistyczno-terapeutycznego.
A n a l i z a d a n y c h z a l a t a 2 0 1 5
2018 wskazuje na spadek liczby
dzieci umieszczanych w rodzinnych formach pieczy zastêpczej, z
wy³¹czeniem zawodowych rodzin
zastêpczych: w 2016 r.  651 dzieci, w 2017 r.  624 dzieci, do dnia
31 grudnia 2018 r.  535 dzieci.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastêpczej jest bezradnoæ w sprawach opiekuñczo-wychowawczych
(31%), nastêpnie ró¿nego rodzaju
uzale¿nienia rodziców (27%) oraz
pó³sieroctwo i sieroctwo (14%).
Podsumowuj¹c wyranie widaæ,
¿e w ostatnich latach poprawia siê
sytuacja finansowa w rodzinach.
Jednak nadal jest spora grupa

dla rodzin wielodzietnych, dziêki
pomocy pañstwa 500 +. Niestety
jest spora grupa rodzin, których
dotyka ubóstwo, ale s¹ to z regu³y
rodziny bezdzietne i starsze. Pozytywnym zjawiskiem jest tendencja
spadaj¹ca wród dzieci obejmowanych piecz¹ zastêpcz¹, a jeli to
ju¿ ma miejsce, to jest to w wiêkszoci opieka w ró¿nych formach
rodzin zastêpczych, a nie w instytucjach takich jakimi kiedy by³y
domy dziecka.
Widaæ tak¿e, ¿e ronie nam w
Krakowie grupa seniorów z których czêæ potrzebuje pomocy. Na
szczêcie w³adze Krakowa w ostatnich latach prowadz¹ m¹dr¹ politykê senioraln¹, powstaj¹ liczne Centra Aktywnoci Seniorów oferuj¹ce
ciekawe i dofinansowywane formy
spêdzania wolnego czasu, ale to
ju¿ sprawa na odrêbny artyku³.
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Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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