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Świętokrzyska mapa biedy
A Map of Poverty in the Świętokrzyskie Voivodeship

Streszczenie
Rozmiary biedy w województwie świętokrzyskim są zdecydowanie większe niż średnia w kraju. W
celu ustalenia zróżnicowań w jej nasileniu, obliczono stopę zjawiska wśród ludności ogółem i stopę biedy
dzieci dla każdego powiatu oraz gminy w województwie. Z ustaleń wynika, że gminy różnią się wyraźnie
udziałem osób biednych wśród mieszkańców.
W trzech powiatach stopa biedy wśród ogółu mieszkańców przewyższa średnią dla województwa
ogółem, a stopa biedy wyliczona dla dzieci (w kategorii wiekowej 0‒17 lat) dwa powiaty kwaliﬁkuje do
uznania je za enklawy biedy dziecięcej. W roku 2007 enklaw biedy dziecięcej było o 12 więcej niż w 2005
roku. Zjawisko to spowodowane jest głównie rozszerzeniem pola działania systemu pomocy społecznej o
najmłodszą kohortę wiekową poprzez wprowadzenie programu dożywiania dzieci w szkołach i podniesienie o 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń.
Na skutek sprzężenia zwrotnego decyzji politycznej realizowanej przez administrację, istnieje duże niebezpieczeństwo wytworzenia postawy roszczeniowej u najmłodszych, skutkujące utrwaleniem ubóstwa w
środowiskach korzystających z pomocy społecznej, a w rodzinach do tej pory niekorzystających ze świadczeń – osłabieniem poczucia odpowiedzialności za zabezpieczanie potrzeb własnych dzieci.

Abstract
The extent of poverty in the świętokrzyskie voivodeship is signiﬁcantly larger than the average level
of poverty in the whole nation. In order to determine the variables in the intensity of poverty, the rate of
poverty has been calculated among the population in general, and the rate of poverty among children for
each administrative district and commune in the voivodeship. The results demonstrate that communes
abound in a considerably bigger number of impoverished people.
In three administrative units, the rate of poverty among the whole population exceeds the average
for the voivodeship in general, and the rate of poverty calculated for children (from 0 to 17 years of age)
indicates that two administrative units may be regarded as enclaves of children’s poverty. In 2007, there
were 12 more enclaves of children’s poverty if compared with 2005. This phenomenon is attributable mainly to expanding the system of social help, which encompasses the youngest age group, by introducing
the programme of providing children with additional food in schools, and increasing by 150% the income criterion, entitling to allowances.
As a result of the political decision executed by the administration, there exists a signiﬁcant danger
of developing an attitude of requesting claims by young people, thus resulting in consolidating the poverty among the societies taking advantage of social help. The families, which have not beneﬁted from
social help so far, may experience a weakened feeling of responsibility for providing their children with
basic necessities.

