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O sytuacji rodzin w Federacji Rosyjskiej 2015 

 

 Tradycyjna rosyjska rodzina to rodzina duża, wielodzietna i 

wielopokoleniowa. 

 Małżeństwo to wspólnota mężczyzny i kobiety.  

 Według sondaży: 89% Rosjan jest za życiem w rodzinie a dla 70% Rosjan 

rodzina i małżeństwo jest jednym z  

 Zwiększyła się liczba rozwodów, rozpada się prawie co 2 małżeństwo.  

 Wzrosła liczba związków partnerskich. Co czwarte dziecko przychodzi na 

świat w takim związku. 

 Jest duży problem dzieci sierot, często przy żyjących rodzicach. 84% 

dzieci to dzieci bez rodziców lub rodzice zostali pozbawieni rodzicielskich 

praw.  

 Jest wiele rodzin biednych z 10 dzieci, 4 wzrasta właśnie w takiej sytuacji.  

 Zwiększyła się liczba rozwodów, rozpada się prawie co 2 małżeństwo.  

 Wzrosła liczba związków partnerskich. Co czwarte dziecko przychodzi na 

świat w takim związku. 

 Jest duży problem dzieci sierot, często przy żyjących rodzicach. 84% dzieci, to 

dzieci bez rodziców lub rodzice zostali pozbawieni rodzicielskich praw.  

 Jest wiele rodzin biednych z 10 dzieci, 4 wzrasta właśnie w takiej sytuacji.  

 

Przyczyny kryzysu rodziny RF 

 W latach 1917-1920 dla stworzenia nowego komunistycznego porządku 

bolszewicy niszczyli rodzinę, negatywnie odnosili się do tzw. 

burżuazyjnego ślubu i wychowania dziecka.  

  18 grudnia 1917r. wprowadzono dekret «О гражданском браке, детях и 

ведении книг актов гражданского состояния» 

 19 grudnia 1917 wprowadzono dekret o rozwodach usuwający procedury 

rozwodowe z sądów.  

  22 października 1918 na mocy "Kodeksu o aktach stanu cywilnego, 

regulujących zawarcie małżeństwa, życie rodzinne i prawo na 

opiekuństwo” nie trzeba było mieć żadnych dowodów rozpadu 

małżeństwa, żeby rozwód otrzymać.  

 Kodeks o małżeństwie, rodzinie i opiekunach RSFSR z 1926 po raz 

pierwszy pozwolił na mieszanie się państwa w życie rodzinne. 

  W kodeksie tym głównym obowiązkiem rodziców względem dzieci było 

przygotowanie dziecka do socjalno pożytecznej działalności. Rodzice nie mieli 
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prawa decydować o konfesji dzieci. W przypadku niewypełnienia 

obowiązków rodzicielskich, dzieci były zabierane do zakładów opieki.  

 W 1930 roku, był zaproponowany program odebrania rodzicom dzieci i 

wychowywania w domach opieki.  

 Sytuacja zmieniła się dopiero po wojnie decyzją Najwyższej Rady ZSSR. 

 8 czerwca 1944r - ustawa "O zwiększeniu pomocy państwa ciężarnym 

kobietom, wielodzietnym i matkom samotnie wychowującym dzieci”, 

  Wprowadzenie honorowej nazwy " Мать - героиня" i medalu "Медаль 

материнства" który był wręczany tylko matkom żyjącym w zarejestrowanym 

związku. Te zasady zachowały się w ustawodawstwie z 1968 roku i we 

współczesnym prawie RF. 

 W latach 80 i 90 zaczęła napływać z zachodu swoboda obyczajów i praw 

mniejszości seksualnych. 

 

Słabość polityki rodzinnej w RF Nie jest ona niezależnym działem ale 

wchodzi w socjalną albo demograficzną politykę, jest fragmentaryczna, słabo 

finansowana i ukierunkowana na zwiększenie przyrostu naturalnego i opiekę 

nad dziećmi pozostawionymi bez opieki rodziców, nie podtrzymuje 

tradycyjnych rodzinnych wartości. Więcej uwagi poświęca kobietom 

ciężarnym i samotnie wychowującym dzieci niż rodzinom wielodzietnym. 

Taki stan rzeczy jest przyczyną zwiększenia liczby nierejestrowanych 

związków małżeńskich. 

 

Koncepcja polityki rodzinnej  w RF do 2025r 

 Ukierunkowana na umocnienie, rozwój i obronę instytucji rodziny, jako 

fundamentu rosyjskiego społeczeństwa, 

 Przywrócenie tradycyjnych rodzinnych wartości. 

  Znajduje się w niej określenie rodziny jako "malej cerkwi".  

 

Na obecnym etapie rozwoju w Rosji priorytety polityki rodzinnej państwa są 

potwierdzeniem tradycyjnych wartości rodzinnych i życia rodzinnego, odnowy i 

ochrony wartości duchowych. Tradycje zaś moralne w stosunkach rodzinnych 

zwłaszcza w dziedzinie wychowania rodzinnego, tworzą warunki dla rodzinnego 

dobrobytu, odpowiedzialnego rodzicielstwa, podniesienia rangi rodziców w 

rodzinie i społeczeństwie oraz utrzymania stabilności społecznej każdej rodziny. 
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W ostatnich latach, celem aktywnej polityki Rosji, zmierzającej do wsparcia 

społecznego rodziny, do macierzyństwa i posiadania dzieci jest: 

 Złagodzenie problemów demograficznych oraz zapewnienie pomocy 

rodzinom w wychowywaniu dzieci. 

 Realizacja polityki zmierzającej do poprawy sytuacji rodzin w Federacji 

Rosyjskiej w związku z zadaniami stojącymi przed społeczeństwem,  

 Określenie koncepcji długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego 

Federacji Rosyjskiej na okres do 2020 roku. 

 Strategia rozwoju innowacyjnego Federacji Rosyjskiej na okres do roku 2020. 

 Koncepcja polityki demograficznej Federacji Rosyjskiej na okres do 2025 roku 

 Narodowa Strategia Działań na rzecz Dzieci na 2012-2017 kontynuuje 

realizację szeregu działań wspierających rodziny z dziećmi. 

 

 Najważniejsze są świadczenia państwowe: 

Państwo z budżetu federalnego wydziela dla urodzonego dziecka następujący 

zasiłek: 

 W 2015 - 14,497.80 rubli, 

  Regionalny zasiłek po urodzeniu pierwszego dziecka -. 3500 rubli, 

  Drugie dziecko. - 7000 rubli, 

  Trzecie i kolejne - 10.000 rubli. 

Minimalna miesięczna dotacja dla opieki nad dzieckiem w przypadku czasowej 

niezdolności do pracy i związku z macierzyństwem, 

 W 2012 roku wyniosła 2326 rubli (w 2011 roku - 2 194,3 rubla)  

 Od 1 stycznia 2013 roku - 4453,93, a potem 4907,85 rubli  

 W 2014 -2576,62 rubli i 5153,24 ruble,  

 W 2015 -.. 2,718.35 rubli i 5436,67 rubli.. 

Miesięczny zasiłek na dziecko, gdy jest pełna rodzina – wynosi 250 rubli miesięcznie, 

Matka samotnie wychowująca dzieci otrzymuje - 500 rubli miesięcznie. 

Szczególną uwagę zwraca się na duże rodziny, posiadające troje lub więcej dzieci 

(dotyczy to także dzieci adoptowanych), w wieku poniżej 18 roku życia. 

W każdym Regionie obowiązują inne przepisy dotyczące świadczeń dla rodzin 

wielodzietnych (W zależności od zamożności regionu).Są one ustalane na podstawie 

wykazu świadczeń, które są określone w dekrecie prezydenckim z 05.05.1992 №431 

«O zasadach wsparcia społecznego dla rodzin wielodzietnych." 
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Oprócz dodatkowych świadczeń i uprawnień, które są ustanowione w regionach dla 

dużych rodzin, istnieje szereg przywilejów, które są dostępne dla rodzin z trojgiem 

lub więcej dzieci: 

W czerwcu 2011 roku prezydent Rosji podpisał poprawki do kodeksu 

mieszkaniowego. Zgodnie z tym kodeksem - rodziny wielodzietne mają prawo do 

otrzymania nieodpłatnie gruntów na cele rolne i dla budownictwa mieszkaniowego. 

Powierzchnia gruntów jest zawarta w ustawodawstwie regionalnym. 

W 2015 roku, w wielu regionach nadal wypłaca się świadczenia na rzecz trzeciego i 

kolejnego dziecka. Jest to dodatek comiesięczny, do ukończenia przez dziecko 

trzeciego roku życia. 

W niektórych regionach Federacji Rosyjskiej dla rodzin wielodzietnych, 

posiadających samochód, przyznaje się ulgi na podatek transportowy. Może to być 

całkowite lub częściowe zwolnienie z podatku. Warto zauważyć, że zwolnienia są 

przyznawane wyłącznie w przypadku osobistego odwołania do urzędu skarbowego 

i specjalnego oświadczenia. 

Matki wielu dzieci mają prawo pójść na wcześniejszą emeryturę w wieku 50 zamiast 

55 lat. Dotyczy to matek, które wychowywały 5 lub więcej dzieci. W przypadku 

mieszkańców dalekiej północy, takie prawo mają matki, które wychowywały dwoje 

dzieci. 

W 2008 został utworzony i jest wręczany order i medal Sławy Rodzicielskiej, dla 

rodzin wychowujących co najmniej siedmioro dzieci, 

Według oceny ekspertów naukowców społecznych, zwiększenie liczby urodzeń 

trzeciego i kolejnego dziecka w 2018 roku w porównaniu z 2012 wzrośnie o 17-20 

proc. Jeśli prognoza urzeczywistni się, to w następnych sześciu latach, w kraju 

urodzi się o około 970 tysięcy więcej dzieci. 

Została dopracowana i ukierunkowana polityka wsparcia społecznego dla rodzin z 

dziećmi. Dotyczy to również świadczenia państwowej pomocy społecznej na 

podstawie umowy społecznej. 

Od 2013 roku, regiony wdrażają system umowy społecznej. Skierowany on jest do 

rodzin o niskich dochodach, które chcą podjąć aktywne działania w celu 

przezwyciężenia ubóstwa. Pomagają im w znalezieniu zatrudnienia, szkolenia 

zawodowego, rozwoju rolnictwa indywidualnego, realizowaniu samozatrudnienia. 

Najczęstszą formą świadczenia państwowej pomocy społecznej jest dostarczenie 

jednorazowe płatności gotówkowych ukierunkowanych na rozwój rolnictwa 

indywidualnego, jak i samozatrudnienia. 
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Takie rodziny otrzymują wsparcie finansowe większe od tradycyjnej państwowej 

pomocy społecznej. W 2014 roku, według wstępnych szacunków, w regionach 

zawarto około 17 tysięcy takich umów społecznych. Wielkość pomocy materialnej 

zgodnie z kontraktem socjalnym wzrosła średnio o 30 do 50 tysięcy rubli. 

Tego typu priorytety na otrzymanie państwowej pomocy społecznej na podstawie 

umowy społecznej w regionach mają tylko rodziny z dziećmi, zwłaszcza duże 

rodziny i osoby samotnie wychowujące dzieci. 

Zgodnie z wynikami tego eksperymentu - średni miesięczny dochód rodziny przy 

końcu umowy społecznej wzrósł o 1,5-2 razy. 

Na terenie całej Rosji skutecznie jest wdrażany federalny program Kapitału 

Macierzyńskiego. We wszystkich regionach są takie same zasady pomocy finansowej 

dla rodzin, w których pojawia się drugie dziecko. Kwota pomocy stale rośnie 

(indeksowane), 2015 jest już 453 tysięcy rubli. Ponadto, oprócz programów 

federalnych w regionach rozwija się system dopłat regionalnych, lokalnych. Kapitał 

macierzyński przekazywany jest za pośrednictwem podmiotów federalnych 

(jednostek terytorialnych i republik, regionów i miast o znaczeniu federalnym). W 

obwodzie kaliningradzkim wielkość regionalnego kapitału macierzyńskiego wynosi: 

100 tysięcy rubli – dla narodzonego trzeciego lub czwartego dziecka, 

200 tysięcy rubli – przy narodzinach piątego i kolejnych dzieci, 

1000000 rubli – przy narodzinach trojga lub więcej dzieci. 

W ramach strategii rozwoju długoterminowego systemu emerytalnego Federacji 

Rosyjskiej, zatwierdzonego przez rząd federalny w dniu 25 grudnia 2012 № 2524-r, 

trwają prace nad wdrożeniem środków mających na celu zwiększenie realnego 

poziomu rent dzieci i dzieci niepełnosprawnych. 

W 2015 roku, wprowadzono następujące kwoty rent socjalnych oraz dla dzieci 

niepełnosprawnych: 

Kategoria ludności  

 

Kwota (w rublach). 

Niepełnosprawne dzieci od urodzenia – I grupa 

inwalidztwa 

10 376,86 

 

Dzieci niepełnosprawne od dzieciństwa II grupa 

inwalidztwa 

8 647,51 

 

Dzieci niepełnosprawne II grupa 4 323,74 

 

Dzieci niepełnosprawne III grupa 3 675,20 
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W ostatnim czasie poświęca się wiele uwagi i środków mających na celu 

zmniejszenie ryzyka w zagrożeniach zdrowa społecznego. Szczególnie zwraca się 

uwagę na warunki pracy i redukcję zagrożeń zwłaszcza dla osób w wieku 

prokreacyjnym. Podejmowane są działania w kierunku wypracowania motywacji do 

zdrowego stylu życia. Ten program, ma również na celu zmniejszenie konsumpcji 

alkoholu, tytoniu i zapobiegania chorobom społecznym. 

W celu poprawy stanu zdrowia dzieci - są kontynuowane prace mające na celu 

promowanie zdrowego stylu życia, promowanie kultury fizycznej i sportu, 

profilaktyki antynarkotykowej. Jest rozwijana kampania zmierzająca do 

zapobiegania palenia tytoniu, spożywania alkoholu. Duży nacisk kładzie się na 

profilaktykę wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem od Internetu. 

Powstał bardzo ważny dokument określający możliwości dofinansowania i 

określający cele i rozwój systemu krajowej opieki zdrowotnej do 2020 roku. Jest to 

państwowy program ,,rozwoju zdrowia” Opiera się on o ustawę federalną ,,O 

warunkach ochrony zdrowia Obywateli Federacji Rosyjskiej”. Program ten obejmuje 

11 podprogramów dla wszystkich głównych kierunków. 

 

Programy rozwoju medycyny dziecięcej 

W latach 2013 - 2015 w ramach rozwoju medycyny dziecięcej planuje się następujące 

działania: 

 rozwój programu ,,certyfikat narodzin"; 

 Rozwój sieci centrów okołoporodowych 

 Diagnostyka prenatalna; 

 Szkolenie pracowników służby zdrowia w dziedzinie położnictwa i 

ginekologii, neonatologii i pediatrii. Tworzenie centrów symulacyjnych 

szkolenia; 

 Działania mające na celu zapobieganie i zmniejszenie liczby aborcji, tworzenie 

ośrodków opieki medycznej i społecznej dla kobiet w ciąży, które znalazły się 

w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej; 

 Zwiększenie i rozwój działań na rzecz poprawy efektywności leczenia 

niepłodności w małżeństwie z wykorzystaniem technologii reprodukcyjnych; 

 Rozwój chirurgii noworodka; 

 Kontrolne badania noworodków na obecność chorób dziedzicznych: - 

Galaktozemia, mukowiscydoza i wrodzony przerost nadnerczy, 

fenyloketonurii, wrodzonej niedoczynności tarczycy i badania przesiewowe 

noworodków słuchu; 
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 Realizacja kompleksu działań wśród niemowląt karmionych piersią, 

posiadających małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała; 

 Prowadzenie badań klinicznych dla przebywających w instytucjach dla sierot i 

dzieci w trudnej sytuacji; 

 Rehabilitacji medycznej, w tym dzieci; 

 Opieka paliatywna, w tym dzieci. 

 

Edukacja przedszkolna 

Pomimo pozytywnych tendencji w rozwoju edukacji przedszkolnej, wskaźnik 

dostępności do edukacji przedszkolnej jest nadal nie wysoki. 

Rozwój regulacji prawnych dotyczących edukacji przedszkolnej ma na celu 

zapewnienie jej szerokiej dostępności i wysokiej jakości. 

Opracowano etapowy program zmierzający do eliminacji oczekiwań związanych z 

dostaniem się dzieci do przedszkola. Program ten zawiera dwa główne obszary: 

 Rozwój państwowego systemu edukacji w ośrodkach komunalnych 

 Umożliwienie otwarcia sektora prywatnego dla edukacji dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

Po raz pierwszy na poziomie legislacyjnym zapewniono edukację dla obywateli, 

którzy wykazują wybitne zdolności. Dotyczy to także cudzoziemców i 

bezpaństwowców, jak i osób potrzebujących dodatkowego wsparcia społecznego i 

prawnego. Szczególną uwagę przywiązuje się do warunków w zakresie edukacji 

osób niepełnosprawnych w zwykłych placówkach oświatowych, zapewniając 

możliwość realizacji edukacji integracyjnej. 

Ważnym kierunkiem jest praca nad poprawą przepisów Federacji Rosyjskiej w 

sprawie ochrony społecznej osób niepełnosprawnych oraz w celu dostosowania 

reguł postępowania zgodnie z Konwencją dotyczącą praw osób niepełnosprawnych. 

Jednym z najważniejszych priorytetów państwowego programu "Dostępność 

Środowiska" na lata 2011 - 2015 jest zatwierdzone przez rząd federalny 26 listopada 

2012 № 2181-p, zapewnienia dostępności do instytucji edukacyjnych. Ich celem jest 

stworzenie warunków edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w zależności od 

ich niepełnosprawności i ich potrzeb rozwojowych. Zamiarem tego jest zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji w głównych instytucjach 

edukacyjnych. Bierze się tu pod uwagę wnioski z badań i ustaleń psychologicznych, 

medycznych i pedagogicznych. 

Realizacja tego programu ma na celu stworzenie normalnego uniwersalnego 

środowiska bez barier w instytucjach edukacyjnych, w celu zapewnienia pełnej 



8 
 

integracji dzieci niepełnosprawnych. Oczekuje się zwiększenia liczby szkół, w 

których będzie uniwersalne środowisko bez barier, pozwalające na naukę i studia dla 

osób z niepełnosprawnością, a także dla dzieci, które nie mają problemów 

zdrowotnych. 

W ramach programów regionalnych zmierzających do zmniejszenia napięć na rynku 

pracy w Federacji Rosyjskiej są realizowane ustalenia dotyczące kształcenia 

zawodowego, przekwalifikowania i zaawansowane szkolenia dla kobiet, które są na 

urlopie macierzyńskim z dziećmi w wieku poniżej 3 lat, a które planują powrót do 

pracy. 

Jednym z najbardziej palących zadań jest poprawa mieszkaniowych warunków życia 

dzieci i rodzin wielodzietnych. Istniejące środki wsparcia w celu poprawy 

warunków życia tych kategorii są skoordynowane i ukierunkowane na 

stymulowanie dzietności. 

 

Równolegle, pozostaje problem zapewnia mieszkania dla sierot 

W celu usprawnienia działań zapewnianiających, sierotom mieszkanie została 

podjęta Ustawa Federalna z dnia 29 lutego 2012 № 15-FZ "O zmianie niektórych 

aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej, zapewniając zakwaterowanie dla sierot 

i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej". Przewiduje ona nową procedurę 

zapewniającą mieszkania dla sierot naturalnych i społecznych.  

Wyżej ukazane prawo federalne określa procedurę udzielania sierotom mieszkań. 

Przewiduje ono ustanowienie na poziomie regionalnym, nowego typu 

specjalistycznej obudowy przeznaczonej wyłącznie do zapewnienia mieszkań dla 

sierot, uprawnionych do otrzymania takiego mieszkania. Dotyczy to młodzieży, 

która nie przekroczyła 23 roku życia i która nie może wrócić do swoich istniejących 

mieszkań,  

To prawo Federacji Rosyjskiej zapewnia na poziomie regionów realizację bieżących 

potrzeb adaptacyjnych absolwentów szkół. Dotyczy to sierot i dzieci pozostawionych 

bez opieki rodziców, zapewniając im pomoc w kontynuowaniu edukacji, 

zatrudnienia, otrzymaniu mieszkania socjalnego i psychologicznego wsparcia w 

społeczności;. 

Rozwiązanie problemu poprawy sytuacji mieszkaniowej i materialnej dzieci w 

Federacji Rosyjskiej jest ściśle powiązane z dalszymi działaniami na rzecz 

zapobiegania bezdomności u dzieci. A także przestępczości wśród nieletnich, i 

przestępstw przeciwko nim. 
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Priorytetem jest realizacja podstawowego prawa każdego dziecka do dorastania w 

rodzinie. To prawo wynika z Konwencji o prawach dziecka oraz kodeksu 

rodzinnego Federacji Rosyjskiej. 

 

Problemy społeczne i ekonomiczne 

Problemy społeczne i ekonomiczne społeczeństwa rosyjskiego znacznie osłabiają 

instytucję rodziny, i jej wpływu na wychowanie dzieci. Wynikiem tego jest 

zakłócenie normalnego procesu socjalizacji dziecka, rozpowszechniania wśród 

młodzieży alkoholu, narkotyków i różnych leków psychotropowych. 

Dziecko bez prawidłowej opieki jest bardziej narażone na wpływy negatywnych 

czynników społecznych i absorpcję negatywnych doświadczeń społecznych. Dlatego 

profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów rodziny, ochroni dzieci przed 

wykorzystywaniem, przemocą domową. Zastosowanie środków mających na celu 

ochronę rodziny i dziecka prowadzi do, jego udanej socjalizacji i adaptacji. 

Ważnym elementem zapewnienia praw i interesów nieletnich jest ochrona ich przed 

atakami działań przestępczych. Chodzi tu również o ochronę dzieci przed 

wpływami nie prawidłowej orientacji seksualnej, o ochronę od przemocy fizycznej i 

korupcji moralnej. 

Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest zintegrowane podejście wielu sił, potrzebny 

jest wspólny wysiłek instytucji i organizacji społecznych, wraz z systemem 

zapobiegania przestępczości nieletnich wśród zaniedbanych dzieci. Koniecznym jest 

zwiększenie znaczenia koordynacyjnej roli regionalnych komisji dla nieletnich i 

ochrony ich praw. 

Dla wzmocnienia odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko integralności 

seksualnej i wolności seksualnej nieletnich zmieniono kodeks karny Federacji 

Rosyjskiej i innych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej. 

Dla zagwarantowania pełnych praw dzieci i rodzin z dziećmi, został przygotowany 

priorytetowy plan działania do roku 2014. Plan najważniejszych postanowień 

państwowych ma obejmować strategiczne działania wobec dzieci w latach2012 - 

2017. 

 


