
 

 

Przeciwdziałanie międzypokoleniowemu przekazywaniu ubóstwa 

 

Wydostanie się z ubóstwa jest trudne dla całych rodzin (dzieci, rodziców i dziadków) żyjących  
w Europie, tym bardziej że ubóstwo często jest dziedziczone z pokolenia na pokolenie.  
 
Ludzie urodzeni w ubóstwie bardzo często trwają w nim podczas swojego dorosłego życia. 
Przyczyną tego zjawiska są ograniczone szanse na dostatnie życie w dzieciostwie. Co więcej,  
istnieje duże prawdopodobieostwo, że również ich własne dzieci i wnuki będą żyły w ubóstwie.  
 
Według Komisji Europejskiej, dzieci dorastające w ubóstwie i wykluczone społecznie mają 
mniejsze szanse niż ich rówieśnicy, by dobrze radzid sobie z nauką w szkole, cieszyd się dobrym 
zdrowiem. 
 
Dzieci pochodzące z ubogich rodzin mają większe problemy ze znalezieniem pracy i własnego 
miejsca w społeczeostwie, kiedy dorosną. Również ich własne dzieci, jeśli nie zdobędą 
odpowiedniego wykształcenia narażone będą na kłopoty ze znalezieniem pracy a tym samym na 
życie w ubóstwie.  
 
Co więcej, niskie dochody zapewnią niskie świadczenia emerytalne, a to powoduje, że 17% 
starszych mężczyzn i 22% starszych kobiet w Unii Europejskiej żyje na granicy ubóstwa. Osoby 
starsze żyjące w ubóstwie zagrożone są wykluczeniem społecznym w większym stopniu niż 
pozostała częśd społeczeostwa, ponieważ nie posiadają oni środków ani perspektyw, aby 
poprawid swoją sytuację materialną.   
 
Palący problem 
 
Ubóstwo i wykluczenie społeczne są problemami trudnymi do przezwyciężenia. Dlatego w 
konsekwencji są przekazywane kolejnym pokoleniom przez rodziców. Przerwanie tego cyklu jest 
jednym z głównych wyzwao dla decydentów. 
 
Zjawisko dziedziczenia ubóstwa wpływa na różne sfery życia, takie jak: zatrudnienie, edukacja, 
opieka zdrowotna, opieka emerytalna, życie rodzinne i sprawy mieszkaniowe. Niedawny kryzys 
gospodarczy oraz cięcia w finansach publicznych doprowadziły do pogorszenia sytuacji. 
 
Problem staje się coraz poważniejszy ze względu na rosnącą liczbę osób starszych, które żyją na 
granicy ubóstwa. Niejednokrotnie osoby te mimo niskich świadczeo emerytalnych zmuszone są 
wspierad finansowo własne rodziny (dzieci i wnuki), których członkowie utracili pracę. 
 
Problemem jest również sytuacja odwrotna, kiedy to młodzi ludzie muszą pomagad swoim 
rodzicom, którzy albo stracili pracę, albo z powodu niskich wynagrodzeo i ogólnie złej sytuacji 
materialnej wymagają takiego wsparcia. W efekcie rośnie liczba osób zagrożonych zjawiskiem 
ubóstwa. Osoby mające pracę muszą dzielid swoje dochody pomiędzy większą liczbę członków 
rodziny niż miało to miejsce przed kryzysem gospodarczym. 
 



 

 

 

 

 

 
Solidarnośd międzypokoleniowa 
 
Według organizacji pozarządowej Coalition on Intergenerational Solidarity, tani dostęp do dobrej 
jakości usług dla dzieci, dorosłych i osób starszych może odegrad kluczową rolę w walce z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  
 
W szczególności chodzi o dostęp do edukacji, która jest podstawą indywidualnego rozwoju 
każdego człowieka i odgrywa kluczową rolę w przełamywaniu zjawiska dziedziczenia ubóstwa. 
 
Zdaniem organizacji edukacja i opieka w młodym wieku mogą pomóc zatrzymad zjawisko 
dziedziczenia ubóstwa na poziomie lokalnym, zapewniając jednocześnie właściwe środowisko dla 
rozwoju dzieci oraz będąc sposobem na wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców.  
 
Idea „solidarności pokoleo” zachęca osoby młode i starsze do wzajemnej pomocy oraz ma byd 
sposobem na zapewnianie poszanowania dla każdego członka społeczeostwa. 
 
Z tego powodu Unia Europejska wspiera Europejski Dzieo Solidarności Pokoleo, który odbył się po 
raz pierwszy 29 kwietnia 2009 roku. 
 
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym ma na celu podniesienie 
świadomości i rozpoczęcie dyskusji na temat solidarności pokoleo oraz walki z ubóstwem.  
 
Przeciwdziałanie międzypokoleniowemu przekazywaniu ubóstwa - Polska1 
 
Jednym z  priorytetów Europejskiego Roku 2010 w Polsce jest przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i 
międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy. Jest to również cel wymieniony w Krajowym 
Programie  „ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INTEGRACJA SPOŁECZNA NA LATA 2008-2010”.  
 
Dzieci   i   młodzież  stanowią  grupę  najbardziej  zagrożoną  ubóstwem  i wykluczeniem  
społecznym  o  podłożu  dochodowym. Według badao GUS w Polsce występuje zjawisko 
relatywnie częstszego zagrożenia ubóstwem ludzi młodych, w  tym  dzieci,  głównie z rodzin 
wielodzietnych. W 2008 r. poniżej minimum egzystencji żyło ok. 18% osób w rodzinach małżeostw 
z 4 i więcej dziedmi na utrzymaniu,  9% osób - w rodzinach małżeostw z 3 dzieci na utrzymaniu i 
ok. 8%  -  w  rodzinach  niepełnych  (samotnych  matek  lub  ojców z dziedmi na utrzymaniu).  
Stopa  ubóstwa  skrajnego  wśród dzieci i młodzieży do lat 18 wynosiła  w 2008 r. ok. 9% (ok. 5%  
w miastach, ok. 12% na wsi). Osoby poniżej 18 roku życia stanowiły jedną trzecią (34%) populacji 
zagrożonej w tym roku skrajnym ubóstwem. 
 
 Najważniejszym czynnikiem determinującym ubóstwo dzieci są niskie dochody z pracy rodziców. 
W tej sytuacji należy podjąd działania mające na celu upowszechnienie dostępu do dobrze płatnej 
pracy oraz kontynuowad wsparcie dochodowe rodzin w ramach systemu zasiłkowego.  
 
Kolejną przyczyną ubóstwa jest trudnośd, z jaką borykają się rodzice w łączeniu pracy zawodowej  
z życiem rodzinnym. W Polsce problem ten jest bardzo istotny, z uwagi na niewystarczającą ilośd 
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żłobków, przedszkoli (szczególnie na wsiach i w małych miastach)oraz małą różnorodnośd form 
opieki nad dzieckiem i jej wysokie koszty.  
 
Innym kluczowym czynnikiem decydującym o poziomie ubóstwa wśród dzieci jest sytuacja 
rodziców na rynku pracy. Szczególnie trudna sytuacja materialna dotyczy dzieci wychowujących 
się w gospodarstwach domowych, w których oboje rodzice pozostają bez zatrudnienia (w 2007 r. 
w takiej sytuacji znalazło się 11% dzieci).  
 
Obok trudności dochodowych, istotnym czynnikiem wpływającym na szanse życiowe dzieci i 
młodzieży jest nierówny dostęp do kształcenia. Dzieci z ubogich rodzin mają gorsze wyniki w 
nauce i rzadziej decydują się na kontynuowanie edukacji na poziomie średnim i wyższym. Słabsze 
wyniki dzieci i młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich wynikają z faktu, iż uczęszczają one do 
placówek gorzej wyposażonych i mają ograniczoną możliwośd dokształcania się poza systemem 
szkolnym. Zła sytuacja dochodowa rodzin jest kolejną barierą utrudniającą uczniom z terenów 
wiejskich przechodzenie na wyższe poziomy edukacji.  
 
W celu przeciwdziałania ubóstwu dzieci i międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy Krajowy 
Program zakładał działania mające na celu poprawę bezpieczeostwa ekonomicznego rodzin, co 
ma byd osiągnięte poprzez aktywizację zawodową niepracujących rodziców oraz wsparcie 
dochodowe rodzin w ramach systemu zasiłkowego. Przewidziano również rozwój usług 
opiekuoczych nad dzieckiem oraz wsparcie uczących się dzieci z ubogich rodzin. 
 
 

 


