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Prawie 4 miliony dzieci korzysta w kraju z rządowego
programu Rodzina 500 Plus. Rząd wspiera także seniorów
- Ponad 22 miliardy złotych rocznie trafia do polskich rodzin w ramach rządowego programu
Rodzina 500 Plus - powiedział w porannej rozmowie 'W cztery oczy' Stanisław Szwed, sekretarz
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
- Dzięki pomocy, która jest wypłacana na ponad 3 mln 700 tysięcy dzieci, Polakom żyje się lepiej,
podkreśla minister Szwed. - Na przykład wskaźnik ubóstwa skrajnego, który spadł z 6,5% do
4,3%, a w województwie opolskim do 3,4%, czyli jeszcze większy spadek. No i też, co jest ważne,
wskaźnik dzietności. W 2015 roku wskaźnik dzietności był na poziomie 1,29, czyli na 100
rodzących matek rodziło się 129 dzieci, to byliśmy na 215 miejscu na świecie na 222 kraje, a
dzisiaj ten wskaźnik jest 1,47, w ubiegłym roku to było 403 tysiące urodzeń dzieci.
Do opolskich rodzin w ramach programu Rodzina 500 Plus w sumie trafiło niemal miliard 200
milionów złotych.
- Poza tym rośnie liczba korzystających z Karty Dużej Rodziny - mówi Stanisław Szwed. - Liczba
punktów, która funkcjonuje w 2018 roku w waszym województwie to prawie 600, a startowaliśmy
w 2015 - wtedy było 100 takich punktów.
Rodziny otrzymały także jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych w ramach programu
Dobry Start. Z wyprawki szkolnej skorzystało już ponad 4 mln 700 tysięcy dzieci, czyli 80 procent
uprawnionych. Na Opolszczyźnie pieniądze trafiły do ponad 105 tysięcy uczniów. Wypłacono
ponad 33 mln zł.
Minister Stanisław Szwed podkreślił również w Radiu Opole wagę programu Maluch Plus, w
ramach którego powstają żłobki i kluby dziecięce. W 2015 roku na realizację programu
przeznaczono 150 mln zł, w tym roku trzy razy więcej.
Nasz region odnotował szybki rozwój liczby domów seniora. W ramach programu "Senior +"
powstało ich na Opolszczyźnie kilkanaście.
W "Poglądach i osądach" Mieczysław Wojtaszek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim powiedział, że nasze województwo jest drugim w kraju, gdzie
jest najwyższa populacja osób powyżej 60. roku życia.
- Oprócz tego są osoby, które są samotne. Młode rodziny wyjechały, rodzice samotni zostali na
terenie naszego województwa. I te osoby należy wesprzeć, należy im pomóc czy to w klubach
pracy, czy w domach dziennego pobytu, klubach seniora, tak, aby osoby nie były samotne. Mogą

spędzać kilka, kilkanaście godzin w ciągu dnia w tych klubach seniora
Mieczysław Wojtaszek przypomina, że rząd może finansować utworzenie klubu seniora, ale także
może dofinansować dzienne utrzymanie każdego uczestnika.
Natomiast minister Stanisław Szwed dodał, że na realizację programu Senior Plus rząd
przeznaczył 120 mln zł. W 2015 roku na Opolszczyźnie istniał jeden dom seniora, teraz jest ich
15.

