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Contemporary families Contemporary families 

WspWspóółłczesne rodzinyczesne rodziny

�� New generations are raised in families & stability of any societNew generations are raised in families & stability of any society depends on the y depends on the 

strength of their families.strength of their families.

�� W rodzinie wzrastajW rodzinie wzrastająą kolejne pokolenia i stabilnokolejne pokolenia i stabilnośćść kakażżdego spodego społłeczeeczeńństwa stwa 

zalezależży od tworzy od tworząących go rodzin. cych go rodzin. 

�� Families have diverse functions: caring, educational, supportingFamilies have diverse functions: caring, educational, supporting but their role in but their role in 

society is often not sufficiently appreciated.society is often not sufficiently appreciated.

�� Rodziny speRodziny spełłniaja rniaja róóżżnorodne funkcje: opiekunorodne funkcje: opiekuńńcze, edukacyjne, wspierajcze, edukacyjne, wspierająące, a ce, a 

mimo to, rola rodzin w spomimo to, rola rodzin w społłeczeeczeńństwie jest czstwie jest częęsto niedoceniana lub nie sto niedoceniana lub nie 

uwzgluwzglęędniona w polityce spodniona w polityce społłecznej.ecznej.

�� SocioSocio--economic and demographic trends do not support the traditional eeconomic and demographic trends do not support the traditional extended xtended 

family structures.family structures.

�� Trendy ekonomicznoTrendy ekonomiczno--spospołłeczne oraz demograficzne nie sprzyjajeczne oraz demograficzne nie sprzyjająą utrzymaniu utrzymaniu 

sisięę tradycyjnego modelu rodziny wielopokoleniowej. tradycyjnego modelu rodziny wielopokoleniowej. 



Challenges facing contemporary familiesChallenges facing contemporary families

Wyzwania wspWyzwania wspóółłczesnych rodzinczesnych rodzin

�� Families must face new challenges while more is expected of themFamilies must face new challenges while more is expected of them. Often the blame . Often the blame 
for social ills falls on families.for social ills falls on families.

�� Rodziny musza stawiRodziny musza stawićć czoczołło nowym wyzwaniom a jednoczeo nowym wyzwaniom a jednocześśnie oczekuje sie nie oczekuje sie 
od nich coraz wiecej i czod nich coraz wiecej i częęsto wini za problemy sposto wini za problemy społłeczne (zwiazane np. z eczne (zwiazane np. z 
wychowaniem dzieci,  biedwychowaniem dzieci,  biedąą, przest, przestęępczopczośściciąą, itp.), itp.)

�� To function well and fulfill their numerous roles, families needTo function well and fulfill their numerous roles, families need support.support.

�� Tymczasem by dobrze funkcjonowaTymczasem by dobrze funkcjonowaćć i pei pełłninićć swe rswe róóżżne role spone role społłeczne, rodziny eczne, rodziny 
potrzebujpotrzebująą wsparcia.wsparcia.

�� Effective familyEffective family--oriented policies have an important role not only for families oriented policies have an important role not only for families 
themselves but for a wellthemselves but for a well--integrated society as well.integrated society as well.

�� Skuteczna polityka prorodzinna ma tu ogromne znaczenie nie tylkoSkuteczna polityka prorodzinna ma tu ogromne znaczenie nie tylko dla samych dla samych 
rodzin ale i dla dobrze zintegrowanego sporodzin ale i dla dobrze zintegrowanego społłeczeeczeńństwa.stwa.



International Year of the Family, 1994International Year of the Family, 1994

�� The International Year of the Family was observed under a theme:The International Year of the Family was observed under a theme: Family Family 
Resources and Responsibilities in a Changing World Resources and Responsibilities in a Changing World & a motto & a motto Building the Building the 
Smallest Democracy at the Heart of SocietySmallest Democracy at the Heart of Society

�� OpierajOpierająąc sie miedzy innymi na powyc sie miedzy innymi na powyżższych przesszych przesłłankach ankach 
Miedzynarodowy Rok Rodziny Miedzynarodowy Rok Rodziny śświetowano pod haslem: wietowano pod haslem: ““Rodzina: Rodzina: 
zasoby i odpowiedialnozasoby i odpowiedialnośćść w zmieniajw zmieniająącym sicym sięę śświeciewiecie”” z mottem z mottem 
““Budowanie najmniejszej demokracji w sercu spoBudowanie najmniejszej demokracji w sercu społłeczeeczeńństwastwa””. . 

�� The resolution on the International Year noted The resolution on the International Year noted ““The General Assembly The General Assembly 
appeals to Member States as well as to other participants in theappeals to Member States as well as to other participants in the observance observance 
of the Year to highlight 1994 as a special occasion to benefit fof the Year to highlight 1994 as a special occasion to benefit families of the amilies of the 
world in their quest for a better life for all, based on the priworld in their quest for a better life for all, based on the principle of nciple of 
subsidiarity, which seeks solutions to problems at the lowest lesubsidiarity, which seeks solutions to problems at the lowest level of the vel of the 
societal structuresocietal structure””. (GA/RES/47/237, 1993). (GA/RES/47/237, 1993)

�� Resolucja Zgromadzenia Generalnego ustanawiajResolucja Zgromadzenia Generalnego ustanawiająąca Miedzynarodowy ca Miedzynarodowy 
Rok Rodziny zaapelowala do paRok Rodziny zaapelowala do pańństw czstw człłonkowskich by podjely onkowskich by podjely 
dziadziałłania na rzecz rodzin zgodnie z zasadania na rzecz rodzin zgodnie z zasadąą subsydarnosubsydarnośści, czyli ci, czyli 
szukania rozwiazaszukania rozwiazańń na najbardziej podstawowym poziomie struktury na najbardziej podstawowym poziomie struktury 
spospołłecznej, jakim jest rodzina.ecznej, jakim jest rodzina.



Miedzynarodowy Rok Rodziny, 1994Miedzynarodowy Rok Rodziny, 1994

�� The International Year of the Family, 1994 set off actions benefThe International Year of the Family, 1994 set off actions benefiting families at iting families at 

national, regional and international levels national, regional and international levels 

�� Na arenie miedzynarodowej, jak rNa arenie miedzynarodowej, jak róówniewnieżż na poziomie regionalnym i na poziomie regionalnym i 

papańństwowym miastwowym miałło miejsce wiele inicjatyw poo miejsce wiele inicjatyw pośświeconych rodzinie poczwieconych rodzinie począąwszy wszy 

od roku 1994.od roku 1994.

�� ZZ tej okazji tej okazji na cana całłym ym śświecie jak i w Polsce wiecie jak i w Polsce odbywaodbywałły siy sięę rróóżżne uroczystone uroczystośścici, , 

konferencjekonferencje i kongresy. Na mii kongresy. Na mięędzydzy--papańństwowym kongresie w Warszawie stwowym kongresie w Warszawie 

wygwygłłosili referaty przedstawiciele rosili referaty przedstawiciele róóżżnych krajnych krajóów. Dotyczyw. Dotyczyłły one praw dziecka i y one praw dziecka i 

rodziny. Uczestnicy kongresu apelowali o prowadzenie polityki prrodziny. Uczestnicy kongresu apelowali o prowadzenie polityki prorodzinnej.orodzinnej.



International Day of Families International Day of Families ––

Miedzynarodowy Dzien Rodzin, 15 MajaMiedzynarodowy Dzien Rodzin, 15 Maja

�� Starting in 1994, International Days of Families have been obserStarting in 1994, International Days of Families have been observed to raise ved to raise 

awareness on familyawareness on family--related issues.related issues.

�� WaWażżnnąą inicjatywinicjatywąą ONZONZ--tu pocztu począąwszy od roku 1994, bywszy od roku 1994, byłło ro róówniewnieżż ustanowienie ustanowienie 

Miedzynarodowego Dnia Rodzin by zwrMiedzynarodowego Dnia Rodzin by zwróócicićć uwaguwagęę na konkretne zagadnienia na konkretne zagadnienia 

dotyczdotycząące rodzin.ce rodzin.

�� This year the theme of the International Day of Families is This year the theme of the International Day of Families is Advancing Social Advancing Social 

Integration and Intergenerational SolidarityIntegration and Intergenerational Solidarity

�� W tym roku tematem Miedzynarodowego Dnia Rodziny jest W tym roku tematem Miedzynarodowego Dnia Rodziny jest Integracja Integracja 

spospołłeczna i solidarnoeczna i solidarnośćść miedzy pokoleniami.miedzy pokoleniami.



International Year of the Family International Year of the Family 

& its follow up process& its follow up process

Inicjatywy Miedzynarodowego Roku Rodziny + 20Inicjatywy Miedzynarodowego Roku Rodziny + 20

�� The observance of the Year gave impetus to consider family issueThe observance of the Year gave impetus to consider family issues at an s at an 
international forum.international forum.

�� Od czasOd czasóów obchodw obchodóów Miedzynarodowego Roku Rodziny sprawy rodziny w Miedzynarodowego Roku Rodziny sprawy rodziny 
zaczezaczełłyy bybyćć dyskutowane na forum miedzynarodowym.dyskutowane na forum miedzynarodowym.

�� Research on familyResearch on family--related topic has been conductedrelated topic has been conducted

�� Zainicjowano badania na tematy dotyczZainicjowano badania na tematy dotycząące rodzin.ce rodzin.

�� Based on the research, Reports of the SecretaryBased on the research, Reports of the Secretary--General on a variety of subjects of General on a variety of subjects of 
concern to families have been issued and considered by the Generconcern to families have been issued and considered by the General Assembly & the al Assembly & the 
Commission for Social Development (a subsidiary body of ECOSOC)Commission for Social Development (a subsidiary body of ECOSOC)

�� Wydano wiele raportWydano wiele raportóów poruszajw poruszająących problematykcych problematykęę rodziny.rodziny.

�� General Assembly and Economic and Social Council adopted resolutGeneral Assembly and Economic and Social Council adopted resolutions on the ions on the 
family and offered recommendations to Member States, civil sociefamily and offered recommendations to Member States, civil society and other ty and other 
stakeholdersstakeholders

�� Uchwalono rezolucje oraz rekomendacje majUchwalono rezolucje oraz rekomendacje mająące na celu pomoc pace na celu pomoc pańństwom stwom 
czczłłonkowskim w rozwoju polityki prorodzinnej.onkowskim w rozwoju polityki prorodzinnej.



Objectives of the International Year of the Family + 20Objectives of the International Year of the Family + 20

Najwazniejsze cele Roku Rodziny oraz jego 20Najwazniejsze cele Roku Rodziny oraz jego 20--tej rocznicytej rocznicy

�� Raise awareness of challenges faced by familiesRaise awareness of challenges faced by families

UUśświadomienie wagi problemwiadomienie wagi problemóów rodziny, zww rodziny, zwłłaszcza rzaszcza rząądom idom i sektorowi sektorowi 
prywatnemuprywatnemu

�� Strengthen national institutions to develop, implement and monitStrengthen national institutions to develop, implement and monitor familyor family--centered centered 
policiespolicies

�� ZwiZwięększenie umiejkszenie umiejęętnotnośścici ww zakresie formuzakresie formułłowania, wdraowania, wdrażżania iania i monitorowania monitorowania 
polityki rodzinnej na poziomie instytucji papolityki rodzinnej na poziomie instytucji pańństwowych stwowych 

�� Improve the collaboration among national and international civilImprove the collaboration among national and international civil society organizations society organizations 
in support of familyin support of family--oriented activitiesoriented activities

�� Wzmocnienie wspWzmocnienie wspóółłpracy krajowych ipracy krajowych i mimięędzynarodowych organizacji dzynarodowych organizacji 
pozarzpozarząądowych wspierajdowych wspierająących rodziny cych rodziny 

�� Build upon the results of major events of concern to the family Build upon the results of major events of concern to the family and its individual and its individual 
members members 

�� ZwiZwięększenie efektywnokszenie efektywnośści dziaci działłaańń na szczeblu lokalnym, krajowym na szczeblu lokalnym, krajowym 
ii regionalnym, wdraregionalnym, wdrażżanie nowych programanie nowych programóów rodzinnych iw rodzinnych i kontynuacja jukontynuacja jużż
istniejistniejąących, podejmowanie nowych inicjatywcych, podejmowanie nowych inicjatyw

�� Review challenges and recommend solutionsReview challenges and recommend solutions

�� Ocena sytuacji iOcena sytuacji i potrzeb rodziny na wszystkich szczeblach instytucjonalnych, potrzeb rodziny na wszystkich szczeblach instytucjonalnych, 
okreokreśślenie wyzwalenie wyzwańń stojstojąących przed rodzincych przed rodzinąą; wzmo; wzmożżenie wysienie wysiłłkkóów w 
zmierzajzmierzająących do rozwicych do rozwiąązywania problemzywania problemóów bezpow bezpośśrednio dotykajrednio dotykająących cych 
rodzinyrodziny



Rola Programu Rodziny przy ONZRola Programu Rodziny przy ONZ

�� Servicing of General Assembly, Commission for Social DevelopmentServicing of General Assembly, Commission for Social Development and the and the 
Economic and Social Council in the areas of family and family poEconomic and Social Council in the areas of family and family policylicy

�� Program ds rodziny wspomaga sprawy dotyczace rodziny na forum Program ds rodziny wspomaga sprawy dotyczace rodziny na forum 
Zgromadzenia Generalnego, Komisji do Spraw Rozwoju SpoZgromadzenia Generalnego, Komisji do Spraw Rozwoju Społłecznego oraz ecznego oraz 
Rady Ekonomiczno SpoRady Ekonomiczno Społłecznejecznej

�� Promote the objectives of the IYF & IYF + 20Promote the objectives of the IYF & IYF + 20

�� Promuje cele roku rodziny i dalszych dziaPromuje cele roku rodziny i dalszych działłaańń

�� Promote the integration of family perspective into overall policPromote the integration of family perspective into overall policy makingy making

�� Promuje politykPromuje politykęę prorodzinnprorodzinnąą

�� Cooperates with Governments, civil society, private sector and aCooperates with Governments, civil society, private sector and academic institutions cademic institutions 

�� WspWspóółłdziadziałła z rza z rząądami, organizacjami pozarzdami, organizacjami pozarząądowymi, sektorem prywatnym i dowymi, sektorem prywatnym i 
instytucjami akademickimiinstytucjami akademickimi



Rola Programu Rodziny przy ONZRola Programu Rodziny przy ONZ

�� Exchange expertise and good practices, disseminate information oExchange expertise and good practices, disseminate information on family issuesn family issues

�� Pomaga w wymianie dobrych praktykPomaga w wymianie dobrych praktyk

�� Support family researchSupport family research

�� Wspomaga badania na tematy dotyczWspomaga badania na tematy dotycząące rodzinyce rodziny

�� Provide technical assistance and capacityProvide technical assistance and capacity--buildingbuilding

�� Udziela pomocy technicznej (np. fomuUdziela pomocy technicznej (np. fomułłowanie polityki prorodzinnej, szkolenie)owanie polityki prorodzinnej, szkolenie)



Twentieth anniversary of the Twentieth anniversary of the 

International Year of the Family, 2014International Year of the Family, 2014

�� There are three themes guiding the observance of the 20There are three themes guiding the observance of the 20thth anniversary of the anniversary of the 
International YearInternational Year

�� W ramach obchodW ramach obchodóów dwudziestej rocznicy Miw dwudziestej rocznicy Mięędzynarodowego Roku Rodziny dzynarodowego Roku Rodziny 
jest prowadzona dziajest prowadzona działłalnoalnośćść ww trzech obszarach tematycznych: trzech obszarach tematycznych: 

�� Confronting family poverty and social exclusionConfronting family poverty and social exclusion

�� Walka z biedWalka z biedąą w rodzinie oraz marginzalizacjw rodzinie oraz marginzalizacjąą sspopołłecznecznąą

�� Ensuring workEnsuring work--family balancefamily balance

�� RRóównowaga wnowaga ‘‘pracapraca--rodzinarodzina’’

�� Advancing social integration & intergenerational solidarity withAdvancing social integration & intergenerational solidarity within families and in families and 
communitiescommunities

�� Wspieranie integracji spoWspieranie integracji społłecznej i solidarnoecznej i solidarnośści miedzypokoleniowej w ci miedzypokoleniowej w 
rodzinach i sporodzinach i społłeczeczńństwiestwie



The themesThe themes

Obszary tematyczneObszary tematyczne

�� The themes reflect the mandate of the World Summit for Social DeThe themes reflect the mandate of the World Summit for Social Development, velopment, 
Copenhagen, 1995 (eradication of poverty; expansion of productivCopenhagen, 1995 (eradication of poverty; expansion of productive employment e employment ––
now decent work agenda; social integration)now decent work agenda; social integration)

�� Tematy dwudziestej rocznicy Roku Rodziny sTematy dwudziestej rocznicy Roku Rodziny sąą odzwierciedleniem odzwierciedleniem 
podstawowych celpodstawowych celóów Konferencji do Spraw Rozwoju Spow Konferencji do Spraw Rozwoju Społłecznego z roku 1995.ecznego z roku 1995.

�� The three areas still require attention & urgent action to benefThe three areas still require attention & urgent action to benefit the wellit the well--being of being of 
families and societyfamilies and society

�� Te trzy glTe trzy glóówne tematy nadal zaswne tematy nadal zasłługuja na uwaguguja na uwagęę i konkretne dziai konkretne działłania na ich ania na ich 
rzecz.rzecz.

�� There are major demographic and socioThere are major demographic and socio--economic trends impacting these issues economic trends impacting these issues 

�� Wiele trendWiele trendóów ekonomiczno spow ekonomiczno społłecznych jak i demograficznych ma wpecznych jak i demograficznych ma wpłływ na yw na 
te zagadnienia.te zagadnienia.



The role of the Focal Point on the FamilyThe role of the Focal Point on the Family

Rola Programu ds rodziny przy ONZRola Programu ds rodziny przy ONZ

�� The Department of Economic and Social Affairs through its Focal The Department of Economic and Social Affairs through its Focal Point on the Family Point on the Family 
is responsible for the activities in support of the 20is responsible for the activities in support of the 20thth anniversaryanniversary

�� Obchodom dwudziestej rocznicy MiObchodom dwudziestej rocznicy Mięędzynarodowego Roku Rodziny dzynarodowego Roku Rodziny 
przewodniczy Departament do Spraw Ekonomicznych iprzewodniczy Departament do Spraw Ekonomicznych i SpoSpołłecznych wecznych w ramach ramach 
swojego Programu ds Rodziny. swojego Programu ds Rodziny. 

�� The Department fulfills the mandate of the General Assembly, theThe Department fulfills the mandate of the General Assembly, the Economic and Economic and 
Social Council and the Commission for Social DevelopmentSocial Council and the Commission for Social Development

�� Departament wspiera pracDepartament wspiera pracęę Zgromadzenia OgZgromadzenia Ogóólnego, Rady Spolnego, Rady Społłeczno eczno --
Gospodarczej iGospodarczej i Komisji ds. Rozwoju SpoKomisji ds. Rozwoju Społłecznego wecznego w ramach obchodramach obchodóów w 
rocznicy IYF.rocznicy IYF.



The role of the Focal Point on the FamilyThe role of the Focal Point on the Family

Rola Programu ds rodziny przy ONZRola Programu ds rodziny przy ONZ

�� Raports of the SecretaryRaports of the Secretary--General and recommendations from Expert Group Meetings General and recommendations from Expert Group Meetings 
help to set priorities and monitor progress in preparations for help to set priorities and monitor progress in preparations for the anniversary and the anniversary and 
provide analysis and information for debate on familyprovide analysis and information for debate on family--oriented policies.oriented policies.

�� Raporty iRaporty i rezultaty spotkarezultaty spotkańń ekspertekspertóów pomogajw pomogająą instytucjom miinstytucjom mięędzyrzdzyrząądowym dowym 
ustaliustalićć prioritety polityki prorodzinnej oraz monitorowaprioritety polityki prorodzinnej oraz monitorowaćć postpostęępy py 
ww przygotowaniach do obchodprzygotowaniach do obchodóów oraz dostarczajw oraz dostarczająą analizy ianalizy i informacji informacji 
koniecznych do debaty na temat polityki rodzinnej. koniecznych do debaty na temat polityki rodzinnej. 

�� Expert Group meetings deal mainly with policy development, indicExpert Group meetings deal mainly with policy development, indicators and statistics ators and statistics 
and provide recommendations especially in the areas selected to and provide recommendations especially in the areas selected to guide the guide the 
preparations.preparations.

�� Tematy spotkaTematy spotkańń ekspertow dotycza gekspertow dotycza głłóównie:wnie:

-- rozwoju polityki rodzinnejrozwoju polityki rodzinnej

-- opracowania wskaopracowania wskaźźniknikóów iw i statystyk obrazujstatystyk obrazująących poziom cych poziom żżycia rodzinyycia rodziny

-- udzielenie rekomendacji w sprawach polityki prorodzinnej, szczeudzielenie rekomendacji w sprawach polityki prorodzinnej, szczeggóólnie wlnie w

trzech dziedzinach tematycznych. trzech dziedzinach tematycznych. 



The role of the Focal Point on the FamilyThe role of the Focal Point on the Family

Rola Programu ds rodziny przy ONZRola Programu ds rodziny przy ONZ

�� Department of Economic and Social Affairs issues publications anDepartment of Economic and Social Affairs issues publications and conducts studies d conducts studies 

in order to increase knowledge about the situation of families. in order to increase knowledge about the situation of families. It is to help It is to help 

governments design and implement better familygovernments design and implement better family--oriented policies. oriented policies. 

�� Departament do spraw Ekonomicznych iDepartament do spraw Ekonomicznych i SpoSpołłecznych wydaje liczne publikacje,  ecznych wydaje liczne publikacje,  

oraz podejmuje badania soraz podejmuje badania słłuużążące zwice zwięększeniu wiedzy o sytuacji rodziny. kszeniu wiedzy o sytuacji rodziny. 

Pomoga to rzPomoga to rząądom wdom w lepszym formulepszym formułłowaniu iowaniu i wdrawdrażżaniu polityki rodzinnej. aniu polityki rodzinnej. 

�� The Focal Point supports national, regional and international acThe Focal Point supports national, regional and international activities in observance tivities in observance 

of the anniversary.of the anniversary.

�� Program ds Rodziny przy Departamencie do Spraw Ekonomiczno SpoleProgram ds Rodziny przy Departamencie do Spraw Ekonomiczno Spolecznych cznych 

prowadzi kampaniprowadzi kampanięę promujpromująąccąą obchody dwudziestej rocznicy obchody dwudziestej rocznicy 

MiMięędzynarodowego Roku Rodziny, zardzynarodowego Roku Rodziny, zaróówno wwno w skali skali śświatowej, regionalnej jak wiatowej, regionalnej jak 

ii krajowej. krajowej. 



Reports of the SecretaryReports of the Secretary--GeneralGeneral

Raporty Sekretarza Generalnego ONZRaporty Sekretarza Generalnego ONZ

�� Official Documents on the FamilyOfficial Documents on the Family

A/68/61A/68/61--E/2013/3E/2013/3

Report of the SecretaryReport of the Secretary--GeneralGeneral--Preparations for and observance of the Preparations for and observance of the 

twentieth anniversary of the International Year of the Fatwentieth anniversary of the International Year of the Family in 2014mily in 2014

A/67/61A/67/61--E/2012/3E/2012/3
Report of the SecretaryReport of the Secretary--General on the preparations for and observance of the General on the preparations for and observance of the 
twentieth anniversary of the International Year of the Family intwentieth anniversary of the International Year of the Family in 20142014

A/66/62A/66/62--E/2011/4E/2011/4

Report of the SecretaryReport of the Secretary--General on the followGeneral on the follow--up to the tenth anniversary of the up to the tenth anniversary of the 
International Year of the FamilyInternational Year of the Family

�� For more United Nations Reports on Family, please visit: For more United Nations Reports on Family, please visit: 
http://social.un.org/index/Home/UNReports.aspxhttp://social.un.org/index/Home/UNReports.aspx

�� For more United Nations Resolutions on Family, please visit:   For more United Nations Resolutions on Family, please visit:   

http://social.un.org/index/Home/UNResolutions.aspxhttp://social.un.org/index/Home/UNResolutions.aspx



PublicationsPublications

PublikacjePublikacje

Anti-Poverty Family-Focused Policies in Developing Countries by Zitha Mokomane

Family-Oriented Anti-Poverty Policies in Developed Countries by Dominic Richardson 

and Jonathan Bradshaw 

Work-Family Balance Policies by Margaret O'Brien

Policies and Programmes Supporting Intergenerational Relations by Donna M. Butts, 

Leng Leng Thang & Alan Hatton Yeo

Final Report:Family-Oriented Policies for Poverty Reduction, Work-Family Balance and 

Intergenerational Solidarity



Expert Group Meetings Expert Group Meetings 

Zebrania ekspertZebrania ekspertóóww

�� Expert Group MeetingsExpert Group Meetings on:on:

-- Assessing Family Policies, NY, 1Assessing Family Policies, NY, 1--3 June 20113 June 2011

-- Good Practices in Family Policy Making: Family Policy DevelopmenGood Practices in Family Policy Making: Family Policy Development, t, 

Monitoring and Implementation: Lessons Learnt", New York, 15Monitoring and Implementation: Lessons Learnt", New York, 15--17 May 17 May 

20122012

-- Dialogue and Mutual Understanding across Generations, Doha, QataDialogue and Mutual Understanding across Generations, Doha, Qatar, 8r, 8--9 9 

March, 2011March, 2011



Regional ConferencesRegional Conferences

Konferencje regionalneKonferencje regionalne

�� European Expert Group Meeting: Confronting family poverty and soEuropean Expert Group Meeting: Confronting family poverty and social exclusion; cial exclusion; 

ensuring workensuring work--family balance; advancing social integration and intergenerationfamily balance; advancing social integration and intergenerational al 

solidarity in Europe, Brussels, June 2012.solidarity in Europe, Brussels, June 2012.

�� Africa Consultation on the Family in Africa, Addis Ababa, 22Africa Consultation on the Family in Africa, Addis Ababa, 22--23 November 2012. 23 November 2012. 

�� Expert group Meeting for Middle East and North Africa region: PrExpert group Meeting for Middle East and North Africa region: Protecting the Arab otecting the Arab 

family from poverty: employment, social integration and intergenfamily from poverty: employment, social integration and intergenerational solidarity, erational solidarity, 

Doha, Qatar, June 2013Doha, Qatar, June 2013

�� Technical Cooperation Workshop on Family Issues, Santiago, ChileTechnical Cooperation Workshop on Family Issues, Santiago, Chile, August 2013, August 2013

�� Expert Group Meeting for North America, May 2013Expert Group Meeting for North America, May 2013



Further action Further action 

Dalsze dzialaniaDalsze dzialania

�� Considering trends affecting family poverty, workConsidering trends affecting family poverty, work--family balance & intergenerational family balance & intergenerational 
solidarity, it is imperative to:solidarity, it is imperative to:

�� BiorBiorąąc pod uwagc pod uwagęę trendy opisane powytrendy opisane powyŜŜej bardzo waej bardzo waŜŜne jest:ne jest:

Design, implement and monitor policies in these areasDesign, implement and monitor policies in these areas

-- Promowanie polityki prorodzinnej i wdraPromowanie polityki prorodzinnej i wdraŜŜanie innowacyjncyh rozwiazan anie innowacyjncyh rozwiazan 
wspomagajwspomagająących rodziny i ich funkcjecych rodziny i ich funkcje

-- Promote researchPromote research

-- Istotne jest rIstotne jest róówniewnieŜŜ promowanie badapromowanie badańń na tematy rodziny oraz skutecznona tematy rodziny oraz skutecznośści ci 
polityki prorodzinnejpolityki prorodzinnej



Rola organizacji pozarzRola organizacji pozarząądowych w obchodzach dowych w obchodzach 

dwudziestej rocznicy Roku Rodzinydwudziestej rocznicy Roku Rodziny

�� Istnieje kilka form wspIstnieje kilka form wspóółłpracy organizacji pozarzpracy organizacji pozarząądowych zdowych z ONZ:ONZ:

�� MiMięędzynarodowe organizacje pozarzdzynarodowe organizacje pozarząądowe aktywne na polu rozwoju spodowe aktywne na polu rozwoju społłecznoeczno--
gospodarczego moggospodarczego mogąą uzyskauzyskaćć status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej 
ii SpoSpołłecznej, uprawniajecznej, uprawniająący je do udziacy je do udziałłu wu w oficjalnych posiedzeniach Rady ioficjalnych posiedzeniach Rady i jej organjej organóów w 
pomocniczych, jak rpomocniczych, jak róówniewnieżż do udziado udziałłu wu w mimięędzynarodowych konferencjach.dzynarodowych konferencjach.

�� Organizacje pozarzOrganizacje pozarząądowe mogdowe mogąą otrzymaotrzymaćć akredytacjakredytacjęę przy konferencjach, szczytach czy przy konferencjach, szczytach czy 
innych spotkaniach organizowanych pod egidinnych spotkaniach organizowanych pod egidąą ONZ. Taka akredytacja uprawnia ONZ. Taka akredytacja uprawnia 
organizacjorganizacjęę pozarzpozarząądowdowąą do uczestniczenia wdo uczestniczenia w procesie przygotowawczym, jak iprocesie przygotowawczym, jak i samej samej 
konferencji, akonferencji, a zatem daje mozatem daje możżliwoliwośćść wpwpłływu na jej wynik.ywu na jej wynik.

�� Organizacje pozarzOrganizacje pozarząądowe zainteresowane dziadowe zainteresowane działłalnoalnośściciąą ONZ iONZ i rozprzestrzenianiem rozprzestrzenianiem 
informacji na jej temat, zarinformacji na jej temat, zaróówno poprzez wno poprzez śśrodki masowego przekazu, czy poprzez rodki masowego przekazu, czy poprzez 
organizacjorganizacjęę konferencji, wykkonferencji, wykłładadóów, seminariw, seminarióów, mogw, mogąą starastaraćć sisięę oo stowarzyszenie stowarzyszenie 
zz Departamentem Informacji Publicznej.Departamentem Informacji Publicznej.

�� Organizacje pozarzOrganizacje pozarząądowe mogdowe mogąą ustanowiustanowićć robocze stosunki zrobocze stosunki z odpowiednim odpowiednim 
Departamentem, Programem, czy teDepartamentem, Programem, czy teżż agendagendąą wyspecjalizowanwyspecjalizowanąą NarodNarodóów Zjednoczonych, w Zjednoczonych, 
ww zalezależżnonośści od zakresu zainteresowaci od zakresu zainteresowańń ii podejmowanych dziapodejmowanych działłaańń..



Rola organizacji pozarzadowych Rola organizacji pozarzadowych wspwspóółłpracapraca z ONZz ONZ

�� WspWspóółłpraca z Programem Rodziny w Departamencie do Spraw Ekonomicznopraca z Programem Rodziny w Departamencie do Spraw Ekonomiczno--SpoSpołłecznychecznych

-- tematy rodzinne na forum ONZ tematy rodzinne na forum ONZ –– sugestie co do tematow, ktsugestie co do tematow, któóre powinny byc poruszane w re powinny byc poruszane w 

naszych raportach i publikacjach, przyknaszych raportach i publikacjach, przykłłady dobrej polityki, informacje o wady dobrej polityki, informacje o włłasnej asnej 

dziadziałłalnoalnośści, sugestie konkretnych dziaci, sugestie konkretnych działłaańń

-- wspwspóółłpraca z innymi organizacjami propraca z innymi organizacjami pro--rodzinnymi ktrodzinnymi któóre popierajre popierająą nasze dzianasze działłania ania –– np. np. 

Poparcie dla Deklaracji organizacji pozarzdowych w ramach 20Poparcie dla Deklaracji organizacji pozarzdowych w ramach 20--stej rocznicy stej rocznicy 

Miedzynarodowego Roku Rodziny)Miedzynarodowego Roku Rodziny)

-- wspwspóólne inicjatywy popierajlne inicjatywy popierająące dziace działłania ONZ (np. organizacja konferencji, zebraania ONZ (np. organizacja konferencji, zebrańń, itp.) , itp.) 



Rola Organizacji pozarzadowych lokalnieRola Organizacji pozarzadowych lokalnie

�� Awareness raising Awareness raising 

�� Zwracanie uwagi na rolZwracanie uwagi na rolęę rodzin w sporodzin w społłeczeeczeńństwiestwie

�� Providing forum for discussions, exchange of informationProviding forum for discussions, exchange of information

�� Forum dla dyskusji i wymiany informacji Forum dla dyskusji i wymiany informacji 

�� Advocacy & lobbyingAdvocacy & lobbying

�� Lobbying instytucji rzadowych, mediLobbying instytucji rzadowych, medióów, innych organizacji pozarzw, innych organizacji pozarząądowych oraz sektora dowych oraz sektora 

prywatnegoprywatnego

�� Working with familiesWorking with families

�� Praca z rodzinami (pomoc materialna, edukacyjna, dydaktyczna )Praca z rodzinami (pomoc materialna, edukacyjna, dydaktyczna )



Conclusions Conclusions 

PodsumowaniePodsumowanie

�� International Year of the Family twentieth anniversary preparatiInternational Year of the Family twentieth anniversary preparations give us an ons give us an 
opportunity to refocus on familiesopportunity to refocus on families

�� Przygotowania do obchodPrzygotowania do obchodóów rocznicy Roku Rodziny sa okazjw rocznicy Roku Rodziny sa okazjąą do do 
zobrazowania roli rodziny w spozobrazowania roli rodziny w społłeczeeczeńństwie i wyzwastwie i wyzwańń rodziny w obecnym rodziny w obecnym 
śświeciewiecie

�� We need to demonstrate that families should be at the center of We need to demonstrate that families should be at the center of social and economic social and economic 
policiespolicies

�� Rodziny powinny byRodziny powinny byćć w centrum polityki ekonomicznow centrum polityki ekonomiczno--spospołłecznejecznej

�� Development of policies for poverty eradication, workDevelopment of policies for poverty eradication, work--family balance and family balance and 
intergenerational solidarity should be promoted at all levels siintergenerational solidarity should be promoted at all levels since it contributes to the nce it contributes to the 
wellwell--being of families and society at largebeing of families and society at large

�� Skuteczna polityka prorodzinna powinna skupiSkuteczna polityka prorodzinna powinna skupićć sisięę miedzy innymi na biedzie miedzy innymi na biedzie 
w rodzinie, zagadnieniach pracy i rodziny, integracji spow rodzinie, zagadnieniach pracy i rodziny, integracji społłecznej i ecznej i 
miedzypokoleniowejmiedzypokoleniowej



The importance of cooperationThe importance of cooperation

WWspspóółłpracapraca!!

�� Governments, private sector, civil society, academic institutionGovernments, private sector, civil society, academic institutions and families s and families 

themselves are cothemselves are co--responsible for familyresponsible for family--friendly policies in every country.friendly policies in every country.

�� Instytucje rzInstytucje rząądowe, sektor prywatny, organizacje pozarzdowe, sektor prywatny, organizacje pozarząądowe, dowe, śśrodowiska rodowiska 

akademickie jak i same rodziny sa wspakademickie jak i same rodziny sa wspóółłodpowiedzialne za poziom odpowiedzialne za poziom żżycia ycia 

rodzin w karodzin w każżdym kraju. Ich wspdym kraju. Ich wspóółłpraca jest nieodzowna dla dobrej polityki praca jest nieodzowna dla dobrej polityki 

prorodzinnej.prorodzinnej.



Thank you! Thank you! 

DziDzięękuje!kuje!

For more information contact:For more information contact:

Kontakt:Kontakt:

Renata Kaczmarska, Focal Point on the FamilyRenata Kaczmarska, Focal Point on the Family

((kaczmarska@un.orgkaczmarska@un.org))

Website:Website:

Strona internetowa:Strona internetowa:

http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/

TwentiethAnniversaryofIYF2014.aspxTwentiethAnniversaryofIYF2014.aspx


