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Podsumowanie programów
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2018*

Liczba rodzin

Liczba dzieci

Środki

2,46 mln

3,75 mln

13,4 mld zł
*dane na koniec lipca 2018 r.

Liczba dzieci
2018*

Środki

4,64 mln 1,44 mld zł
*dane szacunkowe MRPiPS

Liczba użytkowników KDR

0,87 mln
2018 2,34 mln
2015

1,47 mln
wzrost 2015 do 2018

2015
2018

MALUCH+
Żłobki, kluby
dziecięce

Liczba partnerów*

4 768
Liczba miejsc*

21 492
*09-2018 r.

Środki

Liczba placówek

Liczba miejsc

150,9 mln zł
372,5 mln zł

2 990
5 215*

83 960
142 856*

221,6 mln zł

2 225

58 896

wzrost 2015 do 2018

Wskaźnik użłobkowienia (z nianiami)
2015
2018

12,4%

19,4%*
56,4%
wzrost 2015 do 2018

*dane szacunkowe na koniec 2018 r.

ŚDS

Środowiskowe
Domy
Samopomocy

Ośrodki wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Uczestnicy mają możliwość
rozwoju osobistego, chociażby
poprzez naukę nowych umiejętności lub też podtrzymywanie
umiejętności zdobytych wcześniej np. w zakresie czynności
dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Środki na uruchomienie
i działalność*

404,9 mln zł
2018* 571,2 mln zł
2015*

166,3 mln zł

WTZ

Placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym
do podjęcia pracy, możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania
lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Wieloletni program (2015-2020),
którego celem jest zwiększenie
aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym seniorów poprzez
rozbudowę sieci dziennych domów i klubów „Senior+”. Od 2017
roku program „Senior+” jest realizowany w formule rozszerzonej,
która pozwoliła m.in. na tworzenie klubów „Senior+” (uproszczona forma dziennych domów
z mniejszymi wymogami w zakresie standardu lokalowego, osobowego i organizacyjnego)

760
800

27 796
29 666

40

1 870

wzrost 2015 do 2018
* 2015 rok - wykonanie,
2018 rok - plan wg stanu na 30 czerwca 2018

Warsztaty
Terapii
Zajęciowej

Liczba placówek** Liczba miejsc**

** wg stanu na koniec 2015 i 2017

Środki na działalność
2015
2017

389,4 mln zł
427,7 mln zł
38,3 mln zł
wzrost 2015 do 2017

2015
2018

Liczba placówek

Liczba miejsc

Środki

99
555
456

2 783
14 280
11 497

20,7 mln zł*
120,7 mln zł**
100 mln zł

wzrost 2015 do 2018

* na uruchomienie

** na uruchomienie i działalność

Środki
Celem nowego realizowanego od 2018 roku programu jest
poprawa dostępności do usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych osobom samotnym w wieku 75 lat
i więcej, które mieszkają na terenie małych gmin, tj. do 60 tys.
mieszkańców.

2018

6,07 mln zł
Liczba gmin, które przystąpiło do programu*

358
* dane za I półrocze 2018 r.

ASOS 2014-2020
Wieloletni program, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału
poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. W ramach programu dofinansowywane są projekty organizacji pozarządowych.

Liczba
projektów*

Liczba osób
uczestniczących
w projektach*

Środki*

1 127

445,2 tys.

113,8 mln zł

*w latach 2016-2018

SYTUACJA NA RYNKU PRACY

2015
2018*

Stopa
bezrobocia

Liczba
bezrobotnych

-41%

-39,3%

10%
5,9%

1,58 mln
0,96 mln

spadek 2015 do 2018

WSKAŹNIK DZIETNOŚCI
2015
2017

1,29
1,45
12,4%
wzrost 2015 do 2017

PŁACA MINIMALNA
2015
2019

1 750 zł
2 250 zł
500 zł
wzrost 2015 do 2018

UBÓSTWO SKRAJNE
2015
2017

6,5%
4,3%
-33,8%
spadek 2015 do 2017

* dane za lipiec

Rodzina 500+
Program „Rodzina 500+” wprowadzono 1 kwietnia 2016 r. To nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde
drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (przy kryterium 800 zł
netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę rodzinie w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością) otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Wsparcie otrzymują także dzieci przebywające w pieczy zastępczej. Ponad 3,7 mln dzieci otrzymuje wsparcie.
Dobry Start
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Program wszedł w życie w 2018 r. To 300 zł
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje
raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne
uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Maluch+
Program „Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Na dofinansowanie powstania i utrzymania miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 r. przeznaczy 450 mln zł. O środki z programu mogą starać
się gminy, powiaty, samorządy województwa, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, a także uczelnie.
Wśród ważnych zmian jest wzrost dofinansowania dla samorządów na utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Nowelizacja tzw. ustawy żłobkowej w 2017 r. wprowadziła ułatwienia w zakładaniu
i prowadzeniu żłobków i klubów dziecięcych.
Minimalna stawka godzinowa
1 stycznia 2017 r. zaczęła obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Minimalna stawka
godzinowa jest waloryzowana wraz ze wzrostem płacy minimalnej.
Likwidacja syndromu pierwszej dniówki
Od 1 września 2016 r. każdy pracodawca jest obowiązany zawrzeć z pracownikiem umowę na piśmie albo
potwierdzić mu na piśmie warunki pracy jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. To rozwiązanie problemu tzw. syndromu pierwszej dniówki. Poprzednie przepisy pozwalały na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to odwlekanie zawarcia umowy, a w razie
kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest pierwszy dzień w pracy.
Równa płaca bez względu na staż
Od stycznia 2017 r. wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – otrzymują takie samo wynagrodzenie. Przed zmianą pracownicy przez pierwszy rok pracy otrzymywali co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia, obecnie – co najmniej pełną jego wysokość.
Reforma emerytalna
1 października 2017 r. przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawa
określa minimalny wiek, w jakim można przejść na emeryturę. Celem zmiany było przede wszystkim umożliwienie podjęcia samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Efektem opóźnienia
przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie.

Podsumowanie programów
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
woj. wielkopolskie
Liczba rodzin
2018*

Liczba dzieci

Środki

246,3 tys. 374 tys.

1,3 mld zł
*dane na koniec lipca 2018 r.

Liczba dzieci
2018*

Środki

446,1 tys. 138,3 mln zł
*dane szacunkowe MRPiPS

Liczba użytkowników KDR

Liczba partnerów*

249

78 981
2018 215 002
2015

Liczba miejsc*

1 723

136 021
wzrost 2015 do 2018

Środki

2015
2018

14,7 mln zł
33,7 mln zł
19 mln zł

*09-2018 r.

Liczba placówek

333
593*
260

Liczba miejsc

8 160
14 142*
5 982

wzrost 2015 do 2018

MALUCH+
Żłobki, kluby
dziecięce

Gminy i miejscowości, w których otwarto placówki od 2016 r:
„Maluch” 2016: Perzów, Kłecko, Opatów, Ostrów Wielkopolski, Lwówek,
Gniezno, Kalisz,
„Maluch+” 2017: Nowe Skalmierzyce, Kamionki, Mroczeń, Ostrów Wielkopolski, Konin,
„Maluch+” 2017 „Za życiem”: Poznań (5 placówek)
„Maluch+” 2018 (instytucje z rozstrzygnięcia): Borek Wielkopolski,
Czerniejewo, Doruchów, Jaraczewo, Krajenka, Krobia, Lipka, Szamocin, Bralin,
Kraszewice, Łęka Opatowska, Międzychód, Nowe Skalmierzyce, Poznań,
Zbąszyn, Wągrowiec
Wskaźnik użłobkowienia (z nianiami)
2015
2018

12,4%

Dane ogólnopolskie

12,4%

19,4%* 56,4%
19,4%* 56,4%

*dane szacunkowe na koniec 2018 r.

wzrost 2015 do 2018

ŚDS

Środowiskowe
Domy
Samopomocy

Ośrodki wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Uczestnicy mają możliwość
rozwoju osobistego, chociażby
poprzez naukę nowych umiejętności lub też podtrzymywanie
umiejętności zdobytych wcześniej np. w zakresie czynności
dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Środki na uruchomienie
i działalność*

30,1 mln zł
2018* 46,2 mln zł
16,1 mln zł
2015*

WTZ

Placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym
do podjęcia pracy, możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania
lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Wieloletni program (2015-2020),
którego celem jest zwiększenie
aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym seniorów poprzez
rozbudowę sieci dziennych domów i klubów „Senior+”. Od 2017
roku program „Senior+” jest realizowany w formule rozszerzonej,
która pozwoliła m.in. na tworzenie klubów „Senior+” (uproszczona forma dziennych domów
z mniejszymi wymogami w zakresie standardu lokalowego, osobowego i organizacyjnego)

Liczba miejsc**

69
70
1

2 328
2 368
40

wzrost 2015 do 2018

Miejscowości, w których otwarto placówki od 2016 r:
Pniewy,
planowane w 2018 - Motylewo- Filia ŚDS w Pile, Rogoźno, Jastrowie
* 2015 rok - wykonanie,
2018 rok - plan wg stanu na 30 czerwca 2018

Warsztaty
Terapii
Zajęciowej

Liczba placówek**

** wg stanu na koniec 2015 i 2017

Środki na działalność
2015
2017

44,2 mln zł
48,4 mln zł
4,2 mln zł
wzrost 2015 do 2017

2015
2018

Liczba placówek

Liczba miejsc

Środki

11
41
30

366
1 139
773

2,4 mln zł*
5,1 mln zł**
2,7 mln zł

wzrost 2015 do 2018

Miejscowości, w których otwarto placówki od 2016 r:
Okonek, Sompolno, Turek, Dobrzyca, Ostrów Wielkopolski, Jarocin,
Mikstat, Buszkowo-Parcele, Grzegorzew, Oborniki, Mroczeń, Pudliszki,
Koło, Odolanów, Wolsztyn
* na uruchomienie

** na uruchomienie i działalność

Środki
Celem nowego realizowanego od 2018 roku programu jest
poprawa dostępności do usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych osobom samotnym w wieku 75 lat
i więcej, które mieszkają na terenie małych gmin, tj. do 60 tys.
mieszkańców.

2018

873,7 tys. zł
Liczba gmin, które przystąpiło do programu*

29
* dane za I półrocze 2018 r.

ASOS 2014-2020
Wieloletni program, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału
poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. W ramach programu dofinansowywane są projekty organizacji pozarządowych.

Liczba
projektów*

Liczba osób
uczestniczących
w projektach*

Środki*

48

7 508

4,51 mln zł

*w latach 2016-2018

SYTUACJA NA RYNKU PRACY
Dane ogólnopolskie
Stopa
bezrobocia

6,5%
2018* 3,3%
2015*

-49,2%

Liczba
bezrobotnych

Stopa
bezrobocia

Liczba
bezrobotnych

98,3 tys.
52,3 tys.

10%
5,9%

1,58 mln
0,96 mln

-46 tys.

-41%

-39,3%

spadek 2015 do 2018
* dane za lipiec

WSKAŹNIK DZIETNOŚCI

1,384
2015

Dane ogólnopolskie

1,29
2015

1,579

14,1%

2017

wzrost 2015 do 2017

1,45

12,4%

2017

wzrost 2015 do 2017

PŁACA MINIMALNA

1 750 zł 2 250 zł
2015

500 zł

2019

wzrost 2015 do 2018

5,6%

-37,1%

2017

spadek 2015 do 2017

4,3%

-33,8%

UBÓSTWO SKRAJNE

8,9%
2015

Dane ogólnopolskie

6,5%
2015

2017

spadek 2015 do 2017

