
„Ochrona dzieci w dobie kryzysu 
w kontekście przyszłości demograficznej Polski”

Sesja III: Prawo do zdrowia i do edukacji

„Ubóstwo
jako przyczyna nierówności 

szans dzieci na harmonijny rozwój, 
dobrą edukację, pełnię zdrowia”



DUŻO ROBIMY OSOBNO, 

ZRÓBMY JESZCZE WIĘCEJ WSPÓLNIE



VII Konwencja 
Ruchu przeciw Bezradności Społecznej

"Edukacja przedszkolna dla dzieci
ze środowisk wymagających szczególnego wsparcia

‐ perspektywy samoorganizacji społeczeństwa 
obywatelskiego

na rzecz edukacji przedszkolnej”

17 października 2007 roku
Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP



• „Ubóstwo wśród dzieci – przemiany rodziny i środowisk 
wychowawczych w dobie globalizacji” – prof. Tadeusz Pilch, 
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, 
Uniwersytet Warszawski 

• „Wychowanie przedszkolne a ubóstwo – edukacja 
przedszkolna szansą dla dziecka na wychodzenie z ubóstwa”
– dr Jadwiga Lubowiecka, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, 
Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski

• „Ubóstwo dzieci na świecie i w Polsce” – Lech Tranda, UNICEF



„(...) Niskie wykształcenie stało się trwałym 
korelatem ubóstwa, niezależnie od tego, jaką miarą
biedy się posłużymy. Posiadanie wyższego 
wykształcenia przez głowę gospodarstwa 
domowego praktycznie eliminuje gospodarstwo 
domowe z populacji skrajnie ubogich, a w 2008 r. 
również ze sfery ubóstwa ustawowego (ok. 1% 
ubogich); natomiast wśród gospodarstw 
domowych, w których głowa gospodarstwa 
ukończyła co najwyżej szkołę podstawową, stopa 
ubóstwa ustawowego wynosiła ok. 21%, a stopa 
ubóstwa skrajnego 13% (...)”



IX Konwencja 

Ruchu przeciw Bezradności Społecznej

Strategia walki z ubóstwem w Polsce

Diagnoza i zadania na lata 2010 – 2015

„Przedsiębiorczość polska”

w ramach obchodów 

XXII Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

17 października 2009 roku

Warszawa, Pałac Belwederski



Wiele poznać, niektóre zgłębić, nad jednym się zatrzymać.

dr Agnieszka Olczak: Dlaczego warto uczyć dzieci zawierania umowy
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Instytut Pedagogiki
dr Bożena Majerek: Programy profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego
Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny w Krakowie 
dr Barbara Kurowska: Diagnoza ryzyka dysleksji jako ochrona dzieci przed wykluczeniem
Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny w Krakowie 
dr Kinga Łapot – Dzierwa: Otwarte drzwi pracowni plastycznej ‐ jak twórczo rozwiązywać małe 
i duże problemy dzieci, Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny w Krakowie 
dr Wanda Jakubaszek: Weekendowe osamotnienie dzieci i młodzieży
Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny w Krakowie
Katarzyna  Szoch – Jędrys: Wykorzystaj szanse ‐ ratuj. Program autorski dotyczący uczenia dzieci 
myślenia kryzysowego, Fundacja Świat Dzieciom

Sesja pierwsza: 

Dzieciństwo jako czas uczenia skuteczności
i zaradności życiowej

Moderator: 
prof. dr hab. Danuta Waloszek, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków



najważniejsze korzyści wczesnej edukacji 
w zakresie psychofizycznego rozwoju dzieci:

• w pierwszych latach życia kształtuje się znaczna część możliwości 
intelektualnych człowieka,

• wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównać szanse edukacyjne 
dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym,

• grupa rówieśnicza i nawiązywane w niej pod kierunkiem nauczyciela 
relacje stanowią bardzo sprzyjające środowisko dla rozwoju umiejętności 
językowych ‐ wzbogacanie zasobu słów i jasne formułowanie myśli,

• uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza szczególną okazję do 
rozwijania dojrzałości emocjonalnej,

• w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki 
szkolnej, przygotować do uczenia się przez całe życie i przez to zapewnić
mu lepsze szanse edukacyjne,

• inwestycja w edukację przedszkolną to inwestycja w przyszłość
społeczeństwa ‐ lepiej wykształcone społeczeństwo to lepsza sytuacja 
gospodarcza i mniejsze obciążenia społeczne.



Sesja druga:

Edukacja młodzieży dla przedsiębiorczości
Moderator:  dr Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski

• Zbigniew Modrzewski: Jak nauczać przedsiębiorczości w szkole ‐
programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości przykładem 
dobrych praktyk

• Jakość studiów wyższych i przygotowanie do zawodu, Forum 
Obywatelskiego Rozwoju

• Danuta Gębala – Dyrektor Gimnazjum w Starym Kurowie
• Kalina Kenczew – Pałasz, Komenda Główna OHP
• Barbara Kaczmarczyk ‐ Wichary, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów", Katowice; 
• „Pokolenie 2010” – Koniec z nędzą ‐ zadanie dla naszego pokolenia 

– ATD „Czwarty Świat”
• Magdalena Szeniawska,  Stowarzyszenie „Mierz Wysoko”
• Nieobojętni – Zdzisław Bielecki



VIII Konwencja 

Ruchu przeciw Bezradności Społecznej
Strategia walki z ubóstwem w Polsce? 

Diagnoza i zadania na lata 2009 – 2010

Kogo w Polsce interesuje ubóstwo?
w ramach obchodów 

XXI Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem
17 października 2008 roku

Warszawa, Pałac Belweder



Status materialny rodziny i środowiska 
a szanse rozwojowe dzieci i młodzieży 

Moderator: prof. dr hab.  Janusz Szymborski
Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Rodziny

Paneliści: 
• prof. Danuta Waloszek, Akademia Pedagogiczna, Kraków; 
• prof. Bogdan Chazan, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
• dr Halina Dmochowska, Uniwersytet Wrocławski; 
• dr Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski; 
• Kalina Kenczew – Pałasz, Komenda Główna OHP; 
• Barbara Kaczmarczyk ‐ Wichary, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów", Katowice; 
• Władysław Ornowski, Fundacja „Pan Władek”, Gdańsk; 
• Małgorzata Bal, Stowarzyszenie „Po pierwsze Rodzina”, Warszawa



UWAGA!  NASZE DZIECI W NIEBEZPIECZEŃSTWIE!

Konferencja prasowa
Janusza Kochanowskiego

Rzecznika Praw Obywatelskich,
z udziałem ekspertów

2 czerwca 2008 r.

połączona z prezentacją Biuletynu RPO 

Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce
(redakcja naukowa J. Szymborski, K. Jakóbik) 

wydanego przy współpracy 
Głównego Urzędu Statystycznego



Rok 2010 
Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem 

i Wykluczeniem Społecznym

Decyzja Parlamentu i Rady UE nr 1098/2008/WE 
z dnia 22 października 2008 r.

Celem ustanowienia Europejskiego Roku 2010 jest 
potwierdzenie i umocnienie pierwotnego 

zaangażowania politycznego Unii Europejskiej, 
zapoczątkowanego przy okazji rozpoczęcia 

realizacji Strategii Lizbońskiej, w podjęcie działań, 
które w zdecydowany sposób przyczyniłyby się

do wyeliminowania problemu ubóstwa.



tematy krajowych działań
w ramach Europejskiego Roku 2010 

zaproponowane przez Komisję Europejską: 

• ubóstwo dzieci i międzypokoleniowe przekazywanie 
ubóstwa

• wsparcie osób starszych

• rynek pracy sprzyjający integracji 
• brak dostępu do kształcenia i szkolenia 
• zależność między płcią a ubóstwem 
• dostęp do podstawowych usług
• zapobieganie dyskryminacji i propagowanie integracji imigrantów oraz 

integracja społeczna i integracja na rynku pracy mniejszości etnicznych  
• odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych i innych grup słabszych 

społecznie 



ZAPROSZENIE 
DO WSPÓŁPRACY

więcej informacji:

www.przeciw‐ubostwu.rpo.gov.pl

Ewa Wrońska – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

tel./fax 0 22 635 41 21

e.wronska@brpo.gov.pl


