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Wstęp
Niniejsza książka to kolejne opracowanie z zakresu prac naukowo-badawczych dotyczących rodziny i polityki rodzinnej. Skupia ono wyniki badań empirycznych i teoretycznych ukazujące zmiany, wyzwania i perspektywy polityki rodzinnej w Polsce
w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej.
Tematyka publikacji skłania do pogłębionej refleksji nad dylematem, czy przynależność naszego kraju do Unii Europejskiej wpłynęła, a jeśli tak, to w jaki sposób,
na sytuację polskich rodzin oraz politykę rodzinną w Polsce. Aktualnie ten problem
i podobne dylematy są o tyle szczególne, że niedawno minął znamienny − już bowiem
dziesięcioletni, okres reformowania i tworzenia nowych, opartych na unijnych podstawach rozwiązań, które zmierzają do poprawy warunków życia rodzin. Te podstawy
stanowią określone dyrektywy, strategie, wskaźniki i inne wytyczne, wyznaczające
kierunki zmian w polityce rodzinnej, do których poszczególni autorzy odnoszą się
w swoich artykułach.
Warto zwrócić uwagę, że tematyka publikacji odzwierciedla najbardziej naglące
problemy polskich rodzin oraz wyzwania wobec polityki rodzinnej – głównie rządu, ale też innych podmiotów. W pierwszej części znaleźć można ciekawe analizy
dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz mieszkaniowej rodzin, opieki nad dzieckiem,
migracji rodzin czy przemocy domowej. Interesujące jest tu także ukazanie miejsca
i ważności problematyki rodzinnej w działaniach polskich województw.
Część drugą, dotyczącą polityki rodzinnej, otwiera artykuł, który wpisuje się
w coraz bardziej zagorzałą dyskusję nad przyszłością współczesnego welfare state
oraz nad kierunkami modernizacji polityki społecznej, w tym wobec rodziny w ogóle.
Podobne aspekty pojawiają się w kolejnych tekstach – o polityce społecznej wobec
rodzin z osobami niepełnosprawnymi oraz instrumentach polityki rodzinnej wobec
rodzin z małymi dziećmi (usługach wobec rodzin z dziećmi do lat 3, urlopach z tytułu
opieki nad dzieckiem) i rodzin wielodzietnych (Karcie Dużej Rodziny).
Redaktorzy opracowania serdecznie dziękują wszystkim autorom, którzy przez
złożenie swych artykułów poparli inicjatywę wydania niniejszej publikacji, a w zamieszczonych w niej tekstach wyrazili swoje przekonanie o potrzebie dalszego
rozwoju badań poświęconych tematyce rodziny i polityki rodzinnej.
Joanna Szczepaniak-Sienniak, Adam Kubów
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