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Pomoc społeczna dla starszych osób na poziomie lokalnym  

Polityka rodzinna, inaczej nazywana także „polityką prorodzinną". W encyklopedii 
powszechnej pod hasłem polityka rodzinna znajdziemy takie oto wyjaśnienie: „Polityka 
rodzinna - dająca się (względnie) wyodrębnić część polityki społecznej stanowiąca 
system długofalowych zamierzeń i towarzyszący mu system rozwiązań prawnych, 
przyjętych i realizowanych przez władzę publiczną na rzecz rodziny jako podstawowej 
komórki społecznej." Z kolei w programie „Program Polityki Prorodzinnej Państwa" 
przyjętym przez radę ministrów 3 listopada 1999 roku dokumencie definicja 
przedstawia się następująco: „Polityka prorodzinna ma na celu zapewnienie trwania i 
rozwoju rodziny oraz poszanowanie należnych jej praw, w tym prawa do 
samodzielności ekonomicznej oraz decydowania o wychowaniu dzieci. Dlatego też 
polityka prorodzinna i skuteczna polityka socjalna powinny się rozwijać w stosunku do 
rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji, powinna mieć charakter 
interwencyjny i uzupełniający." 

 

Social Care for the Elderly on the Local Level 

National family policy is otherwise known as „pro-family policy”. Inside the polish 
General Encyclopedia (Encyklopedia Powszechna) we can find the following definition: 
„Family policy – relatively separate part of more broad social policies, that is a system of 
long term goals and plans, accompanied by a system of various legal solutions, adopted 
and implemented by public authorities for the benefit of families, acknowledged as the 
most basic unit of society” On the other hand, the program „The national pro-family 
policy” (“Program Polityki prorodzinnej Państwa”) passed by the Cabinet of Poland on 
November 3th 1999 defies this term as follows: „Pro-family policy is to ensure 
continuity and growth of individual families, and to respect their rights to economic 
independence or right to educate and raise their own children. Therefore, pro-family 
policies and effective social policies should be addressed towards dysfunctional families 
and those in difficult economic situation, and should intervene or support in need.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


