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Brak gwarancji pobierania świadczeń przez osoby starsze :  badanie jakościowe wizji 

i doświadczeń personelu poprzez przyznawanie i/lub politykę odnoszącą się                   

do świadczeń. 

Opracowanie kompleksowego systemu zabezpieczenia społecznego uważa się słusznie                    

za jedno z najważniejszych osiągnięć XX wieku. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych 

zabezpieczają obecnie obywateli przed różnymi ryzykami społecznymi. Pracownicy płacą 

składki aby mieć wystarczający dochód na wypadek znalezienia się na bezrobociu lub aby 

zagwarantować sobie utrzymanie odpowiedniego standardu życia po przejściu na emeryturę. 

Część populacji wydaje się jednak nie być w stanie zabezpieczyć się finansowo wystarczająco. 

Ta kwestia jest powodem ustanowienia przez większość krajów systemu pomocy społecznej, 

która różni się od ubezpieczenia społecznego dwoma kluczowymi względami. Aby ją 

otrzymać nie ma konieczności wcześniejszego płacenia składek, ale pomoc przyznawana jest 

tylko wtedy, gdy badanie zasobów wykaże, iż dana osoba nie ma środków gwarantujących 

minimalny dochód. Istniejące badania wskazują, że nie każda osoba uprawniona                         

do korzystania z pomocy społecznej faktycznie ją otrzymuje. Niepodejmowanie świadczeń 

jest szczególnie problematyczne ponieważ dotyka ludzi w najbardziej trudnej sytuacji                      

w społeczeństwie. Autorzy w artykule analizują brak wykorzystania określonego zasiłku 

pomocy społecznej. Chodzi mianowicie o belgijską Gwarancję dochodu dla osób                               

w podeszłym wieku (GRAPA). GRAPA to główna pomoc socjalna służąca jako zabezpieczenie 

dla seniorów, którzy nie byli w stanie wypracować sobie wystarczającej emerytury. Według 

autorów, istnieje tylko jedno badanie dotyczące GRAPA, które służy im za punkt wyjścia                  

w opracowaniu głębszej analizy przyczyn tego zjawiska. Uzupełniając go, omawiają oni 

przepisy związane z przyznawaniem zasiłku GRAPA i sposoby analizy zasobów osób 

uprawnionych. Analizują też istnienie i przyczyny braku zainteresowania tym zasiłkiem                       

oraz formułują serię zaleceń politycznych. 


