Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

O wsparciu dla rodzin w Sejmie

- Ocena dotychczasowych skutków Programu „Rodzina 500+” jest jednoznacznie pozytywna. Program realizuje podstawowe
cele, jakie zostały przed nim postawione: inwestycji w rodzinę, redukcji ubóstwa wśród dzieci oraz cel pronatalistyczny –
mówiła w Sejmie minister Elżbieta Rafalska. – Dlatego nie proponujemy zmiany jego podstawowych zasad.
Minister Elżbieta Rafalska przedstawiła 20 czerwca w Sejmie propozycje zmian w programie „Rodzina 500+”. Mają one
zapobiegać nielicznym w skali, ale jednak niepożądanym zachowaniom niektórych świadczeniobiorców. Polegają one m.in.
na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia
wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka
oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.
Projekt przewiduje również przeniesienie od 1 stycznia 2018 r., z rąk samorządów województw do kompetencji wojewodów
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z
koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
- W tym roku już od 1 sierpnia na portalu Ministerstwa - „Emp@tia”, uruchamiamy zmodernizowane narzędzia do składania
wniosków online, na wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie
wychowawcze – zapowiedziała minister Rafalska.
Instrumentem zachęty rodziców do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci jest również zapewnienie większej liczby
miejsc opieki. - Proponujemy od przyszłego roku zwiększenie wydatków budżetu państwa na wspieranie rozwoju żłobków,
klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów z obecnych 151 mln zł do 500 mln zł. 250 mln zł z tej kwoty podchodzić
będzie ze środków budżetu państwa, a 250 mln zł ze środków Funduszu Pracy –mówiła minister Rafalska.
MRPiPS chce także uatrakcyjnienia Karty Dużej Rodziny i dostosowania jej do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. W
praktyce będzie to oznaczać wprowadzenie dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.
- Rodzina to niezwykła wartość i cieszę się, że podejmowane są działania w celu ulepszenia systemu wsparcia rodzin.
Premier Beata Szydło podkreśla, że polityka rodzinna to inwestycja. Jeśli inwestujemy w ludzi, budujemy silne państwo –
zwróciła się do posłów minister Elżbieta Rafalska.
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