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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce czwarty numer Biuletynu Informacyjnego, w którym prezentujemy aktualne działania w realizowanym
projekcie „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną”, aktualności związane z przygotowywanymi strategiami i programami
ważnymi z punktu widzenia organizacji pozarządowych zajmujących
się przeciwdziałaniem problemowi ubóstwa, omawiamy toczące się
prace legislacyjne w dziedzinie polityki społecznej oraz działania
związane z nowym okresem finansowania.
Zapraszamy do lektury.
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PROJEKT „EAPN POLSKA – WSPÓLNIE
BUDUJEMY EUROPĘ SOCJALNĄ”

W ramach realizowanego projektu w okresie styczeń-marzec
2014 roku zrealizowane zostały następujące działania:
1. Odbyło się jedno posiedzenie Rady Wykonawczej Polskiego
Komitetu EAPN, podczas którego dyskutowane były regionalne programy operacyjne, Krajowy Program Przeciwdziałania
Ubóstwu, omawiane przygotowane ekspertyzy oraz priorytety
strategiczne Polskiego Komitetu EAPN.
2. Odbyło się jedno posiedzenie Rady Ekspertów Społecznych
Polskiego Komitetu EAPN, podczas którego dyskutowane były
przygotowane ekspertyzy, główne działania toczące się na polu
europejskim w dziedzinie polityki społecznej.
3. Przygotowane zostały dwie ekspertyzy: „Koprodukcja usług
publicznych – koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług
społecznych, warunki upowszechniania w Polsce”, „Pomiędzy
edukacją zawodową a rynkiem pracy – przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodzieży”. Oprócz tego zostały przygotowane uwagi do aktualizacji projektu Krajowego Programu
Reform na lata 2014-2015.
4. Została przygotowana publikacja – podręcznik „Polityka społeczna Unii Europejskiej – przewodnik”
W pierwszym wydaniu publikacji, pt. „Przewodnik po europejskiej polityce społecznej”, omówiona została nie tylko sama
polityka Unii Europejskiej (UE), ale też - niezależna od UE i
utworzona wcześniej - Rada Europy. Czytelników zainteresowanych jej wymiarem społecznym odsyłamy do tamtej wersji
przewodnika. W obecnym wydaniu zawarte zostały informacje
dotyczące tylko polityki społecznej Unii Europejskiej. Ze względu na zainteresowania Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci
Przeciwdziałania Ubóstwu najbardziej szczegółowo potraktowano politykę UE wobec problemów ubóstwa i wykluczenia
społecznego.
W pierwszym punkcie wyjaśnione zostaje, dlaczego projekt europejski – początkowo tylko gospodarczy - zyskuje wymiar społeczny. Im bardziej zacieśnia się współpraca gospodarcza i powstaje wewnętrzny rynek europejski, tym więcej jest powodów
do wspólnego uregulowania spraw społecznych i tworzenia
polityki w tym obszarze. Następnie zostały omówione kształt
i historia wymiaru społecznego UE z przywołaniem przykładu
Rady Europy.
Podstawowe instytucje unijnej polityki społecznej na tle jej systemu politycznego to tematyka kolejnego punktu. Unia przywią-

zuje duże znaczenie do długookresowych strategii (Strategia
Lizbońska, Strategia Europa 2020). Scharakteryzowaliśmy więc
je koncentrując uwagę na przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Przedstawiony jest tam również sposób
realizacji Strategii Europa 2020 na poziomie UE i w państwach
członkowskich (semestr europejski). Kluczowe znaczenie dla
zrozumienia społecznego wymiaru strategii długookresowych
UE mają koncepcje aktywnej integracji i inwestycji społecznych.
Na nich koncentrowana jest uwaga w kolejnym punkcie. Unia
dysponuje nie tylko instrumentami prawnymi, ale też finansowymi. W obszarze spraw społecznych należy do nich w szczególności Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Ostatni punkt
dotyczy przyszłości polityki społecznej UE z uwzględnieniem
wpływu globalnego kryzysu gospodarczego.
5. Przygotowane zostały trzy raporty z monitoringu polityki
społecznej.
Raport za styczeń 2014
Najważniejszym dokumentem omawianym w raporcie był
projekt ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy… Projekt ten jako jedyny z powstałych w całym okresie objętym monitoringiem kompleksowo odnosił się
do problemów związanych z mieszkalnictwem osób ubogich i
zawierał propozycje ich rozwiązania. Nie mniej ważnymi dla
Komitetu były projekty zakazujące odbierania dzieci rodzicom
celem umieszczenia ich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub pieczy zastępczej, jeśli powodem ma być tylko i wyłącznie ubóstwo rodziny. tj. niemożność zapewnienia dzieciom
przez rodziców odpowiednich warunków życia.
Ponadto w raporcie zwrócono uwagę na projekt zmian w Kodeksie Pracy przewidujący, że pracownik będzie musiał otrzymać umowę lub potwierdzenie warunków pracy na piśmie
przed dopuszczeniem do pracy oraz na raport GUS dotyczący
warunków życia rodzin, zawierający między innymi dane na temat rozmiarów ubóstwa, w tym związanych z doświadczeniem
deprywacji materialnej w wybranych obszarach.
Raport za luty 2014
Raport zawierał omówienie projektów aktów prawnych i ważniejszych dokumentów opublikowanych w obszarze polityki
społecznej w miesiącu lutym 2014 r. Najważniejsze z nich to:
rządowy projekt zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej,
poselski projekt zmian w Kodeksie pracy mający na celu ograniczenie zjawiska nadużywania umów o pracę na czas określony, rządowy projekt zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczący zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
bezpłatnego dostępu do podręczników oraz projekt uchwały
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, a także poselski projekt ustawy i
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zwalniający dodatek
energetyczny z opodatkowania podatkiem dochodowym. Innymi istotnymi dokumentami zawartymi w raporcie były również
wystąpienia RPO dotyczące eksmisji na bruk, nieprzyznawania
rolnikom zasiłku pielęgnacyjnego, niedostępności ważnych
usług z zakresu opieki zdrowotnej, a także raport NIK zwracający uwagę na nieskuteczność działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec bezrobotnych powyżej 50 r.ż.
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Raport za marzec 2014
Raport za miesiąc marzec zawierał omówienie inicjatyw legislacyjnych, wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
jednego raportu NIK z tego okresu. Najważniejszymi dokumentami omówionymi w raporcie były: projekt zmian w ustawie o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę postulujący objęcie regulacjami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia także osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wystąpienie RPO dotyczące przeprowadzania eksmisji do noclegowni między innymi osób niepełnosprawnych i kobiet w ciąży.
W innym wystąpieniu RPO zwrócił uwagę na problemy z dofinansowaniem wyjazdów wakacyjnych dzieci przebywających w
pieczy zastępczej. Innymi omawianymi inicjatywami legislacyjnymi były: projekt zmian w kodeksie karnym zakładający penalizację przestępstw popełnianych z nienawiści w stosunku do
dodatkowych kategorii osób (ze względu na płeć, tożsamość
płciową, wiek, niepełnosprawność i orientację seksualną). Do
Sejmu wpłynęły ponadto projekty: posłów Solidarnej Polski
zakładający wprowadzenie świadczenia dla osób, które rezygnując z kariery zawodowej wychowały troje lub więcej dzieci
oraz projekt Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mający na
celu ograniczenie „podziemia adopcyjnego” Raport NIK zwrócił
uwagę na liczne nieprawidłowości przy kontraktowaniu usług
medycznych. Projekt rządowy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewiduje skrócenie maksymalnego czasu pracy
osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności
do 7 godzin dziennie. Krótko omówiono również projekt założeń
do gruntownej reformy instytucji ubezwłasnowolnienia.
6. Przetłumaczona została na język polski publikacja pt. „Jakość pracy i zatrudnienia w UE. Przewodnik EAPN”
Pod wpływem obecnej sytuacji, promowanie jakości zatrudnienia i pracy straciło nieco na znaczeniu. Jednak zdaniem EAPN
to właśnie obecny kryzys jest idealnym momentem, by wyjaśnić takie strategiczne kwestie jak wymiar jakości zatrudnienia
i pracy.
Na przykład, wspieranie dostępu do miejsc pracy zapewniających odpowiednie/godne płace i stabilne umowy, pozwalających rodzinom na podwyższenie swojego dochodu jest kluczem
do zwiększenia mocy nabywczej i pobudzenia gospodarki oraz
do poszerzenia podstawy opodatkowania. Co więcej, takie działania pomagają skutecznie chronić ludzi przed wykluczeniem
i niedostatkiem. Bez dostępu do zatrudnienia zagrożenie ubóstwem, wykluczeniem społecznym, problemami zdrowotnymi
(w tym również zdrowia psychicznego, np. depresją) i innymi
czynnikami ryzyka jest wysokie. Dobre systemy zabezpieczenia socjalnego pozwalają przeciwdziałać tym tendencjom, ale
to płatne zatrudnienie odgrywa kluczową rolę w walce z ubóstwem i problemami z nim związanymi. Aby zatrudnienie mogło
skutecznie pełnić funkcje ochronne, musi ono spełniać określone kryteria. W przeciwnym wypadku efekt jest odwrotny,
czyli głębsze ubóstwo i jeszcze trudniejsza sytuacja.
Kryzys gospodarczy i pakiety naprawcze, w których rządy
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państw członkowskich kładą duży nacisk na surowe oszczędności i zwiększanie konkurencyjności miały ogromny wpływ na
jakość pracy i zatrudnienia w UE. Płace spadły, pogłębiła się
niepewność i niestabilność zatrudnienia, zmniejszył się zakres
praw pracowniczych i pogorszyły się warunki pracy, a wiele
stanowisk zniknęło całkowicie. W czasach, gdy największym
problemem jest ponowne pobudzenie gospodarki i ograniczenie
wydatków, integracja społeczna i działania przeciwko ubóstwu
poprzez zatrudnienie wydają się być zapomniane, a przynajmniej drugorzędne. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebna
jest debata społeczna na temat tego, co decyduje o jakości zatrudnienia i w jaki sposób można ją wdrażać w celu zapewnienia
wysokiej jakości życia społeczeństw Europy.
Niniejsza publikacja skupiła się na tym, w jaki sposób (i czy
w ogóle) jakość pracy i miejsc pracy została określona w poszczególnych krajach UE przez ich rządy, partnerów socjalnych
(związki zawodowe i organizacje pracodawców), osoby doświadczające ubóstwa i organizację międzynarodowe oraz Unię
Europejską. Przedstawimy również kryteria EAPN powstałe
w oparciu o prace krajowych sieci EAPN.
Ponadto publikacja koncentruje uwagę również na jakości zatrudnienia, wprowadzając pojęcie rynków pracy sprzyjających
włączeniu społecznemu oraz poddaje analizie w jaki sposób
przebiega aktywizacja, czy dyskryminacja w dostępie do zatrudnienia jest odpowiednio zwalczana, kluczową rolę odpowiednich systemów zabezpieczenia socjalnego oraz ich implikacje dla rynków pracy sprzyjających włączeniu społecznemu
i jakości pracy.
W kolejnych rozdziałach można zapoznać się z oczekiwaniami
pracowników w odniesieniu do rynku pracy w cyklu życia, wpływowi niskiej jakości zatrudnienia i pracy na ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz konsekwencjom niskiej jakości miejsc
pracy i rynków pracy dla całego społeczeństwa. Niskie płace,
niepewne zatrudnienie, ubóstwo pracujących i brak praw pracowniczych powodują erozję zarówno ogólnej spójności społecznej i gospodarczej, jak i jakości życia poszczególnych osób,
w tym dzieci.
Na koniec przedstawione zostały drogi wyjścia z tej sytuacji
w ustawodawstwie UE i krajowym, uwzględniające jakość pracy i zatrudnienia, tak by zatrudnienie przyczyniało się do stopniowej likwidacji problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego, jak również do osiągania dobrobytu i wysokiej jakości życia
w Europie.
Wszelkie materiały dostępne są na stronie EAPN Polska:

www.eapn.org.pl

SEMINARIUM „UBÓSTWO PRACOWNIKÓW
W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE”

„Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce” było
przedmiotem seminarium, które odbyło się 13-14 marca 2014 r.
w Warszawie. Prelegentami na seminarium byli przedstawiciele
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, NSZZ Solidarność i OPZZ. Gościem specjalnym spotkania był dyrektor The Poverty Alliance – organizacji działającej na
rzecz przeciwdziałania ubóstwu w Szkocji.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskich oraz zagranicznych organizacji pozarządowych przynależących do sieci
EAPN.
W dniach 14-15 marca 2014 miała miejsce, po raz pierwszy w Warszawie, Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Przeciwdziałania
Ubóstwu, poprzedzona wprowadzeniem do sytuacji ubóstwa i wy-

kluczenia społecznego, przygotowanym przez Przewodniczącego
Polskiego Komitetu EAPN – dr hab. Ryszarda Szarfenberga oraz
omówieniem Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu
przygotowanym przez p. Cezarego Miżejewskiego. W tej części
wystąpił także Sergio Aires - prezes Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, który zaprezentował działania europejskie
w dziedzinie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu.

Opiekunowie osób
niepełnosprawnych
otrzymają zaległe zasiłki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 r.
Projekt zakłada wypłatę zarówno bieżących, jak i zaległych środków tym opiekunom, którzy do 30 czerwca spełniali warunki do
otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o
świadczeniach rodzinnych w brzmieniu z 31 grudnia 2012 r. Wysokość nie ulega zmianie i wyniesie 520 zł miesięcznie.
Jeśli świadczenie było wypłacane do 30 czerwca zeszłego roku, to
organ wypłacający świadczenia ma obowiązek poinformować osoby, którym to prawo wtedy wygasło, o możliwości złożenia wniosku
oraz o warunkach uzyskania zasiłku. Ma na to 14 dni od wejścia w
życie ustawy.
Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie
pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie.

Na złożenie wniosku opiekunowie będą mieli 4 miesiące od wejścia
w życie ustawy. Podczas ustalania prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, który
będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy.
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony,
chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wtedy jest
ono wydawane na czas obowiązywania orzeczenia.
Za osoby pobierające zasiłek będą dodatkowo opłacane składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Takie osoby będą również
podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawą opłacania składek będzie kwota zasiłku dla opiekuna.
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WYŻSZE ŚWIADCZENIA DLA
RODZICÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

Rząd przyjął uchwałę umożliwiającą podwyższenie świadczenia
pielęgnacyjnego dla rodzica, który rezygnuje z pracy, by zajmować
się niepełnosprawnym dzieckiem.
Wsparcie finansowe dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci
wzrośnie od 1 maja br. z obecnych 820 zł do 1000 zł netto. Od 1
stycznia 2015 r. będzie to już 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016
r. - 1300 zł netto – zadecydował rząd.

POMOC DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE
PIELĘGNACYJNE PRZEDŁUŻONA DO KOŃCA ROKU

Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na
miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. gmina przyznała pomoc
w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące, to jest od kwietnia do grudnia 2014 r.
Odbędzie się to w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji.
Warunkiem jest posiadanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące.
W Dzienniku Ustaw z 14 marca 2014 r. poz. 320, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 17
marca 2014 r .
Zmiana polega na tym, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741) w § 2 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od
stycznia do grudnia 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650), zwanej dalej „ustawą”.
Pozostałe zapisy tego rozporządzenia pozostają bez zmian.
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ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
POMOCY NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄCYM PRZYJĘTE

10 marca 2014 r. w Brukseli odbyło się posiedzenia
Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia
i Spraw Konsumenckich (EPSCO) podczas którego Rada
przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Celem Funduszu jest ograniczenie najcięższych form
ubóstwa, przez udzielanie niefinansowego wsparcia
osobom najbardziej potrzebującym poprzez pomoc
żywnościową lub podstawową pomoc materialną oraz
działania na rzecz włączenia społecznego mające na
celu integrację społeczną osób najbardziej potrzebujących,którzy są zbyt oddaleni od rynku pracy, aby skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Państwa członkowskie porozumiały się co do zasady
odnośnie Decyzji Rady w sprawie Trójstronnego szczytu społecznego do spraw wzrostu i zatrudnienia, która
dostosowuje decyzję Rady z 2003 r. do zmian instytucjonalnych wprowadzonych Traktatem z Lizbony i jednocześnie odzwierciedla pozytywne wyniki praktycznych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem tego
Szczytu po 2010 r.
W trakcie posiedzenia odbyły się trzy debaty. Pierwsza
z nich była poświęcona Semestrowi Europejskiemu oraz
przygotowaniu do posiedzenia Rady Europejskiej, która
odbędzie się w dniach 20-21 marca 2014 r. Wiele państw

członkowskich podkreśliło rolę Semestru Europejskiego jako skutecznego instrumentu koordynacji,
planowania, wdrażania i monitorowania polityki gospodarczej. W trakcie debaty podkreślono konieczność kontynuacji działań na rzecz pogłębienia reform,
zwalczania bezrobocia, aktywnego udziału wszystkich
zainteresowanych podmiotów, wzmocnienia społecznego wymiaru Unii Gospodarczo-Walutowej oraz zacieśnienia współpracy między poszczególnymi konfiguracjami Rady.
Ministrowie podjęli również temat bezrobocia osób
młodych, w szczególności zaś implementacji Gwarancji dla młodzieży. Rada przyjęła także Wniosek
dotyczący zalecenia Rady w sprawie jakości ram dla
staży, który ma stanowić wytyczne dla państw członkowskich i ułatwić przechodzenie z etapu zdobywania wykształcenia do etapu życia zawodowego, a tym
samym przyczynić się do zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy.
Ponadto, Komisja Europejska zaprezentowała Komunikat w sprawie głównych celów strategii „Europa
2020”, który zawiera podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, a zarazem przedstawia wnioski do
dalszych działań na rzecz trwałego, zrównoważonego i włączającego wzrostu. Przedstawiciele państw
członkowskich podkreślili, że Strategia wnosi wartość dodaną, ale wskazali na trudności z realizacją
niektórych jej celów wskutek kryzysu gospodarczego. Podkreślono konieczność kontynuacji wysiłków
na rzecz wzrostu, zatrudnienia i włączenia społecznego.
Prezydencja grecka poinformowała o osiągnięciu
podczas tzw. trilogów porozumienia z Parlamentem
Europejskim w sprawie projektu dyrektywy wykonawczej dotyczącej delegowania pracowników.
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PROGRAM MALUCH 2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 101
mln zł na budowę i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. O środki z programu Maluch 2014
mogą starać się gminy, przedsiębiorcy i organizacje
pozarządowe. Dofinansowanie może wynieść nawet 80
proc. kosztów projektu.
Tegoroczny Program „MALUCH“ będzie realizowany w jednej edycji, podzielonej na trzy moduły. Moduł
pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad
najmłodszymi, drugi i trzeci - utrzymania już istniejących. Dwa pierwsze skierowane są do gmin, trzeci do
pozostałych podmiotów. Co ważne, cała dotacja musi
być wykorzystana w 2014 roku.
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Dzięki zmianom w ustawie żłobkowej z 2013 r. o dofinansowanie może ubiegać się więcej podmiotów. To już nie tylko
gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także
organizacje pozarządowe. Dotacja może wynieść nawet
80 proc. kosztów inwestycji. Wcześniej ministerstwo dofinansowywało max. 50 proc. inwestycji. Z tego rozwiązania
mogły jednak korzystać wyłącznie samorządy.
Termin składania ofert w programie „MALUCH“ upłynął
19 marca w przypadku modułu drugiego oraz 2 kwietnia w
przypadku modułu pierwszego i trzeciego.

OSKŁADKOWANIE UMÓW ZLECEŃ

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz wyższe emerytury, renty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie - to efekt
zmian w oskładkowaniu umów zleceń. Projekt ustawy
przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyjęła w marcu Rada Ministrów.
Pracodawcy mogą obecnie opłacać składki na ZUS m.in. emerytalną, rentową i wypadkową - jedynie od
jednej wybranej umowy zlecenia. Od pozostałych nie
muszą płacić już nic. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje oskładkowanie wszystkich kolejnych
zleceń w miesiącu przynajmniej do wysokości płacy minimalnej.

PROGRAM OSŁONOWY - EDYCJA 2014

Samorządy mają obowiązek opracowania i realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania
te wymagają znacznych nakładów finansowych, przekraczających często możliwości finansowe władz lokalnych.
Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie” pozwala ministrowi odpowiedzialnemu za politykę społeczną na udzielanie pomocy w tych
działaniach.
W tegorocznej edycji dofinansowane zostały działania
w ramach trzech priorytetów: Priorytet I - Podejmowanie
działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, Priorytet II - Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Priorytet IV - Udzielanie
pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

RZĄD KONTYNUUJE PROGRAM
DOŻYWIANIA
Do końca 2013 r. obowiązywał program dożywiania przyjęty na lata
2006 -2013. Kolejny wieloletni program wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
Z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
skorzystało w 2012 r. ponad 1,9 mln osób, w tym na wsi 950 tys.
Wsparcie otrzymało 800 tys. uczniów, w tym na wsi było to niemal
500 tys. dzieci. W 2012 r. dzięki rządowemu programowi dożywiania
wydano ponad 117 mln posiłków, z czego ponad 17 mln posiłków trafiło dla dzieci do 7. roku życia. Łącznie na dożywianie w 2012 r. rząd
i samorządy przekazały blisko 850 mln zł.
Rząd w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020 zarezerwował 3,9 mld zł na wsparcie najbardziej potrzebujących. W stosunku do lat ubiegłych wielkość środków, które budżet państwa przeznacza na jego realizację oraz system finansowania ze środków budżetu państwa nie ulegają zmianie.
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1,4 MLN ZŁ NA WSPARCIE
KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył
1.400.000 złotych na otwarty konkurs ofert „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2014 r.” Jest on realizowany
w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania
Wykluczeniu Społecznemu”.
O dotacje mogły się ubiegać instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej.
Zadaniem, przewidzianym na ten rok, było zorganizowanie dla grupy osób bezrobotnych zajęć reintegracji
społeczno-zawodowej, tak, by w roku przyszłym mogły
one podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub
w spółdzielni socjalnej, albo uruchomić własną działalność gospodarczą.

5 MLN NA POMOC BEZDOMNYM

W tym roku MPiPS po raz czwarty ogłosiło konkurs
w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”. Przeznaczono na niego 5
mln zł. O dotację w wysokości od 50 do 300 tys. zł mogły
ubiegać się organizacje pozarządowe pomagające bezdomnym.
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PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” to program Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
W jego ramach odbywają się konkursy, służące aktywizacji bezrobotnych, rozwijaniu budownictwa socjalnego,
wymianie dobrych praktyk i doświadczeń.
W tym roku na Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego przeznaczono 2 mln zł. Celem tego konkursu jest wspieranie inicjatyw łączących aktywizację bezrobotnych z konkretnymi
efektami w postaci remontów budynków socjalnych.

RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA ZAŁOŻENIA
NOWELIZACJI USTAWY ALIMENTACYJNEJ

Uproszczenie procedur oraz skuteczniejsza egzekucja zobowiązań dłużnika alimentacyjnego przez komornika sądowego to najważniejsze zmiany w ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, którą przyjęła w styczniu Rada
Ministrów.
- Dotychczasowe ściąganie zobowiązań w trybie administracyjnym nie przynosiło zadowalających rezultatów. Tylko
w zeszłym roku koszty postępowania przewyższyły kwotę
wyegzekwowanych należności. Dzięki zmianom ściąganie
alimentów będzie efektywniejsze – tłumaczy minister pracy
i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Efektywność egzekucji sądowej jest znacznie wyższa. Odzyskiwane przez komornika sądowego kwoty zadłużenia przewyższają nawet kilkadziesiąt razy sumy odzyskane przez
egzekucyjny organ administracyjny. Dlatego zaproponowano przekazanie ściągania zaległych świadczeń wyłącznie
komornikom sądowym, w ramach prowadzonej egzekucji
cywilnej.
Komornik sądowy będzie przekazywał wyegzekwowaną od
dłużnika kwotę na mocy przekazanej mu uprzednio decyzji
w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Skróci to postępowanie i odciąży urzędy skarbowe.
Uproszczona ma zostać także procedura przekazywania
odzyskanych należności. Dotychczasowy podział środków
zostanie zastąpiony następująco: 40 proc. wyegzekwowanej
należności będzie trafiało do gminy wierzyciela, a pozostałe
60 proc. wraz z odsetkami będzie otrzymywał budżet państwa.
Proces egzekucji będzie mógł się toczyć, także gdy po raz
kolejny dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu
lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego. W takim
przypadku nie będzie konieczne wszczynanie postępowania
w sprawie uznania go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Co jeszcze się zmienia? Między innymi definicja i procedury dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych. Katalog
takich świadczeń zostanie rozszerzony i uzupełniony o sytuację, gdy wypłata świadczenia nastąpiła osobie innej niż
wskazana w decyzji organu.
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Dołącz do nas!!!
Jeśli bliska jest ci tematyka walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Jeśli chcesz się zaangażować we wspólne działania na rzecz przeciwdziałania ubóstwu.
Dołącz do nas!!!

Sekretariat Polskiego Komitetu EAPN:
Wspólnota Robocza Związków
Organizacji Socjalnych
ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
tel./fax.: (22) 826 52 46
e-mail: eapn@wrzos.org.pl
www.eapn.org.pl

Projekt „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną”
jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

