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Udostępnij

Rodzina w centrum uwagi. 15 maja to
Międzynarodowy Dzień Rodzin, który
ma nie tylko przypominać o jej roli, ale
też propagować politykę prorodzinną.
Temu ma służyć także akcja "Dwie
godziny
dla
rodziny",
czyli
przekonanie pracodawców, by dali
pracownikom
więcej
czasu
do
wykorzystania w rodzinnym gronie.
Górki, pagórki, miejsce do wspinania - wszystko
na placu zabaw może służyć do zabawy. Tam
gdzie dla dzieci stopnie i spady, to kolejne
miejsca zabawy, a dla rodziców to czasem
przeszkody nie do pokonania. - Mało też jest
podjazdów dla wózków, praktycznie w żadnym
sklepie i miejscu publicznych ich nie ma. To jest
też takie utrudnienie codzienne - mówi jedna z

matek-bydgoszczanek. - Ja to bym oczekiwała,
żeby były place zabaw takie „10+”: żeby mogły
te dzieci się wyskakać, żeby była woda na
placach zabaw, żeby dzieci mogły umyć ręce dodaje inna.
Dzieci i potrzeb może być więcej. Porównując
dane z ostatnich lat, liczba urodzin w
województwie wzrosła o 3-4 proc. Duże rodziny
chętnie korzystają nie tylko z miejskiej
infrastruktury,
ale
również
programów
oferowanych przez samorządy. Nie słabnie
zainteresowanie "Bydgoską Kartą Rodziny 3+",
która ma już ponad 25 tys. użytkowników. Popularność tego programu, czyli to, że te
rodziny przystępują i trwają w tym programie,
starają się przedłużać karty i że cały czas ten
program żyje, oznacza, że jak najbardziej jest
pomocny dużym rodzinom - ocenia Dorota
Glaza z Zespołu ds. Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta
Bydgoszczy.
Popularnością cieszy się też ogólnopolska
Karta Dużej Rodziny. W województwie
kujawsko-pomorskim posiada ją 83 tys. osób.
Zniżki proponowane przez firmy i instytucje
przyczyniają się do oszczędności w domowym
budżecie. Kondycję finansową rodzin poprawia
również rządowy program "Rodzina 500+". W
województwie uprawnionych jest do niego
ponad 143 tys. rodzin. To ponad 220 tys.
dzieci. Zdaniem urzędników, program już
ograniczył ubóstwo wśród najmłodszych. Osoby, które były zmuszone w związku z
trudną sytuacją finansowa swoją, trafiały do
pomocy społecznej z takim wielkim takim
przymusem i niechęcią, bo czuły się gorsze, w
tej chwili mówią, że jest bezpieczeństwo
finansowe rodziny zachowane i czują się
naprawdę
osobami
bardzo
godnymi podsumowuje Dorota Hass, dyrektor wydziału
polityki
społecznej
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Międzynarodowy Dzień Rodzin ma przypominać
również, jak ważne są więzi i czas spędzany z
najbliższymi. Od kilku lat Fundacja Humanites
namawia firmy i instytucje do włączenia się do
akcji "Dwie godziny dla rodziny". W regionie do
akcji włączyła się m.in. firma Anwil z Włocławka.
- Jedną z najważniejszych naszych wartości są
właśnie nasi pracownicy, dlatego podejmujemy
szereg działań, które zmierzają do tego, by
stać się pracodawcą z jednej strony
przyjaznym, z drugiej strony – pracodawcą, u
którego warto pracować, a z trzeciej pracodawcą, u którego lubi się pracować wymienia Olga Wieszczek, rzecznik prasowy
Anwil SA.
A jak spędzić dodatkowy czas z rodziną? Chodzić na spacery, czytać razem książki i
grać w gry planszowe - poleca jedno z dzieci.

