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RODZINA WIELODZIETNA

Rodzina wielodzietna to taka, w której jest tróje lub więcej dzieci. Często
– pomimo starań – rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom
odpowiednich warunków, mają trudność w zaspokojeniu potrzeb dzieci:
zarówno elementarnych, jak i rozwojowych, związanych z dostępem do
edukacji.

W tym roku, ze względu na program „500+” chcemy szczególnie zwrócić
uwagę na to, czy sytuacja rodzin wielodzietnych zmieniła się. Być może
nowym obszarem do pracy będzie tutaj edukacja finansowa, uczenie
rodzin przedsiębiorczości.



RODZINA WIELODZIETNA

Za uzasadnioną uważamy sytuację kiedy rodzic nie pracuje, ponieważ opiekuje się

dzieckiem (dziećmi), które nie uczęszcza jeszcze do szkoły. Rozumiemy też, że pierwszy

rok po posłaniu dziecka do zerówki może być trudny tak dla dziecka jak i dla rodzica

(szczególnie, że spotykamy się z rodziną w październiku/listopadzie, dopiero dwa, trzy

miesiące po wysłaniu dziecka do zerówki), dlatego wymagamy, aby opiekun pracował,

gdy dziecko uczęszcza do pierwszej klasy podstawówki.
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SAMODZIELNY RODZIC

To kryterium stosujemy do osób samotnych, będących w
trudnej sytuacji materialnej, które mają na utrzymaniu
jedno lub więcej dzieci. Takie osoby często niemają kogo
prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem jest
nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa, czy
traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną
rozstania z partnerem.

Takie osoby pełnią w domu rolę prawdziwego menadżera
na kilku etatach!



SAMODZIELNY RODZIC

Nawet jeśli rodzina mieszka z innymi dorosłymi (np. dziadkami),

można ją zaliczyć do kategorii SAMODZIELNY RODZIC pod

warunkiem, że dziadkowie nie uczestniczą w budżecie rodziny,

ale prowadzą oddzielne gospodarstwo domowe. Ważne jest to,

czy rodzic ma wsparcie od byłego partnera, dziadków lub innych

osób. W sytuacji, kiedy z rodzinąmieszka inna osoba dorosła (np.

babcia dzieci), staramy się ocenić jej wpływ na sytuację domową

(np. czy babcia mogłaby się zająć dziećmi,

a rodzic pójść do pracy).

Bardzo istotne jest to czy rodzic pozostaje aktualnie w jakimś

związku partnerskim (lecz nie mieszka razem z partnerem), który

może wpływać na sytuację finansową.

Wymagamy, aby opiekun pracował, gdy dziecko uczęszcza do

pierwszej klasy podstawówki.
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CHOROBA / NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W RODZINIE

Jeśli jednego z członków rodziny dotyka przewlekła choroba lub
niepełnosprawność, znacząco wpływa to na obniżenie standardu
życia rodziny. Leczenie chorego jest zazwyczaj bardzo kosztowne:
pieniądze są wydawane na rehabilitację, leki, specjalistyczny
sprzęt czy dojazdy do szpitali, wobec czego inne potrzeby rodziny
są odkładane na dalszy plan. Konieczność ciągłej opieki nad
osobą chorą może też wiązać się z rezygnacją z pracy jego
opiekunów.



CHOROBA / NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W RODZINIE

Z drugiej strony sam fakt występowania choroby przewlekłej w rodzinie nie jest
wystarczającą przesłanką do objęcia jej pomocą w ramach SZLACHETNEJ PACZKI.
Niektóre przewlekłe schorzenia (np. nadciśnienie) pozwalają żyć normalnie, pracować i nie
zawsze przekładają się na niższy standard życia danej osoby, czy całej rodziny.
Niepełnosprawność w stopniu lekkim nie musi oznaczać też niezdolności do podjęcia
pracy. Należy pamiętać, że nie każda choroba/niepełnosprawność wymaga stałej opieki ze
strony bliskich osób.. Należy obiektywnie ocenić, jakie skutki ma choroba danej osoby na
warunki życia całej rodziny, uwzględniając pomoc z zewnątrz, z której rodzina korzysta.
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DZIECKO CHORE /

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RODZINIE

Kryterium stosowane do rodzin, w których przewlekła
choroba lub niepełnosprawność dziecka wpływa na
obniżenie standardu życia. Koszty leczenia oraz
konieczność nieustannej opieki mogą znacząco
uszczuplić domowy budżet. Często przestaje
wystarczać środków na najbardziej podstawowe
potrzeby. Dzieci, które zmagają się z chorobą są
szczególnie waleczne!



DZIECKO CHORE/Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RODZINIE

Są to choroby o ciężkim przebiegu lub nieuleczalne,
takie jak: choroby nowotworowe, mukowiscydoza,
ciężka postać astmy, ciężkie schorzenia umysłowe,
znaczne upośledzenie fizyczne. Nie chodzi tu o
choroby lekkie lub łatwo uleczalne, typu:
przeziębienie, zapalenie oskrzeli, ospa, alergia.

Zadaniem wolontariusza jest zdroworozsądkowa ocena, jaki wpływ na pozostałych członków

rodziny ma ta choroba. Na przykładzie astmy dostrzegamy, że groźnie brzmiące schorzenie

może czasem objawiać się sporadycznymi atakami, niezbyt uciążliwymi w życiu codziennym.

Dopiero ciężki jej przebieg może znacznie uprzykrzyć życie choremu dziecku i jego rodzinie.

Należy się tu kierować rzetelnymi, opartymi na dokumentacji informacjami dotyczącymi

kosztów leczenia, czasu trwania i intensywności dolegliwości.

Aby dobrze poznać sytuację rodziny, podczas spotkania warto zapytać także, jak wiele czasu

rodzice poświęcają opiece nad chorym dzieckiem, czy ktoś wspiera rodzinę w sprawowaniu

opieki (np. ktoś z dalszej rodziny, opłacana opiekunka), czy do dziecka przychodzi nauczyciel

do domu, jaki jest miesięczny koszt leczenia dziecka i wreszcie, jaki jest wpływ choroby

dziecka namożliwość podjęcia pracy przez rodzica.
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STAROŚĆ I OSAMOTNIENIE

Kryterium, zgodnie z którym włączamy do udziału w
projekcie samotne osoby w podeszłym wieku – bezdzietne
lub pozbawione opieki ze strony rodziny. Dla osoby
pozostawionej samej sobie, niedołężność oraz choroby
w połączeniu z niską rentą lub emeryturą powodują brak
możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb
materialnych i życiowych. Leczenie schorzeń typowych dla
podeszłego wieku pochłania często znaczną część
dochodów.



STAROŚĆ I OSAMOTNIENIE

Starość sama w sobie nie warunkuje złej sytuacji materialnej. Jeśli jednak ktoś
pozostawiony jest samemu sobie, to niedołężność i choroby w połączeniu z niską
rentą lub emeryturą powodują brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb
materialnych i życiowych. Leczenie schorzeń typowych dla tego wieku pochłania dużą
część dochodów. Para małżonków w podeszłym wieku może być równie bezradna jak
i wdowiec/wdowa mieszkający samotnie.

Trzeba zwrócić uwagę na ewentualną pomoc dla osób starszych ze strony innych osób

(rodzina, przyjaciele). Może się okazać, że osoba starsza, mimo, iż mieszka sama, jest

wspierana finansowo przez swoje dzieci.
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NIESZCZĘŚCIE

Wydarzenie losowe, które postawiło rodzinę w bardzo
trudnej sytuacji materialnej. Wypadek czy zniszczenia
dokonane np. przez powódź lub pożar, są w stanie
diametralnie zmienić sytuację rodziny i doprowadzić do
biedy nawet dobrze sytuowane osoby. Odbudowanie
strat może przekraczać możliwości finansowe wielu
rodzin.

Nagłym nieszczęściem jest również śmierć jednego
z członków rodziny. Jego odejście jest ciosem
emocjonalnym, a często też dotyka rodzinęmaterialnie.



NIESZCZĘŚCIE

Koszty związane z powrotem do rzeczywistości sprzed katastrofy (np. zakup

materiałów budowlanych, zakup mebli, odgrzybienie mieszkania, odmalowanie

ścian, wstawienie okien) nie są odliczane od miesięcznego przychodu przy

wyliczeniu dochodu na jednego członka rodziny. Należy natomiast wspomnieć

o nich w opisie, wymieniając jakie rodzina poniosła straty. Mówimy tu jednak

o tym co jest niezbędne do godnego życia, co nie zawsze oznacza odzyskanie

wszystkich straconych rzeczy (cześć z nich mogła być luksusowa, a nie

niezbędna).
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START W SAMODZIELNOŚĆ

To nowa kategoria, w której chcemy znaleźć historie
osób, które zaczynają dopiero samodzielne życie albo
odbudowują je na nowo. Mogą to być zwłaszcza:
absolwentki Domu Samotnej Matki i absolwenci
Domów Dziecka, jak również studenci, którzy starają się
utrzymać i uczyć (a nie mogą liczyć na wsparcie rodziny)
i młode rodziny na starcie zmagające się z trudną
sytuacją finansową (i również nie mogą liczyć na
wsparcie bliskich).

Paczka mogłaby pomagać także tym, którzy wychodzą
z życiowego kryzysu, jak np. uzależnienie, w ten sposób
wspierając stawanie się samodzielnym.



START W SAMODZIELNOŚĆ

Włączając rodzinę lub pojedynczą osobę
w ramach tej kategorii należy szczególnie mocno
kierować się kompasem naszej idei: mądrej
pomocy. Czasem nie jest dobrze usuwać komuś
spod nóg wszystkie trudności. Jak w przypadku,
kiedy Mendez, dyrektor „Cyrku Motyli”
powiedział do Willa: „Myślę, że sobie poradzisz”.

Z drugiej strony, możemy pomóc osobą, które są
bardzo osamotnione w swojej walce o lepszy los
i nie czują się dla nikogo ważne.
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INNE

Do tego kryterium włączamy rodziny, których przyczyna biedy nie
należy do żadnego z kryteriów wcześniej opisanych, a mimo to
wolontariusz jest przekonany, ze rodzinie należy udzielić pomocy.
To sytuacje, w których rodzina, mimo podejmowanych starań o
poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje
poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem
podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem
kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itd..



INNE

Kluczowym aspektem włączenia rodziny do projektu jest to, czy
faktycznie jej członkowie podejmują starania, by poprawić swoją
sytuację oraz czy jej przyczyny są obiektywne. Często sytuacje rodzin
żyjących poniżej progu ubóstwa są bardzo skomplikowane, a na ich
obraz wpływa bardzo wiele czynników, które wzajemnie się
zazębiają. Zaliczamy tu np. brak kwalifikacji i trudną sytuację na
lokalnym rynku pracy, czy też niechęć do zatrudniania ludzi w wieku
średnim znacznie utrudniająca znalezienie pracy.

W tej kategorii mogą też znaleźć się rodziny, w których występuje
problem z uzależnieniem od alkoholu. Jeśli wolontariusz zdecyduje
o włączeniu rodziny, bo problem dotyka tylko jednego członka
rodziny, a np. współmałżonek nie jest uzależniony.Ważne jest, aby w
trakcie drugiego spotkania, zadbać by nie znalazły się tam drogie
potrzeby, który łatwo można sprzedać i zakupić np. alkohol. Paczka
powinna być skierowana na pozostałą część rodziny, której choroba
ta nie dotyka.


