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Szanowni Państwo,

 Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu informacyjnego Obserwatorium Inte-
gracji Społecznej. Publikacja została wydana w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja 
na rzecz aktywnej integracji — Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie 
systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki — reali-
zowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie umowy zawartej z Woje-
wództwem Mazowieckim i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich — jednostki podległej Ministerstwu 
Pracy i Polityki Społecznej.

 W inauguracyjnym wydaniu Biuletynu mamy przyjemność zaprezentować Państwu cele  
i zadania wynikające z realizacji nowego projektu unijnego w naszym Centrum.  

 Druga część czasopisma dotyczy dotychczasowej działalności analityczno-badawczej. Prag-
niemy zachęcić naszych Czytelników do zapoznania się z wynikami badań i analiz, które komplek-
sowo zostaną zaprezentowane w wydanych publikacjach i na stronie internetowej Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej.

 Pragnęlibyśmy, aby Biuletyn był dla Państwa nie tylko źródłem informacji, lecz także stano-
wił forum do konsultowania kwestii wątpliwych lub poszukiwania kierunku optymalnych rozwią-
zań w dziedzinie integracji społecznej. Wyrażamy nadzieję, że publikacja spełni także rolę źródła 
inspiracji w Państwa trudnej, lecz niezastąpionej działalności. Zachęcamy do współpracy  z nami 
w zakresie promowania innowacyjnych rozwiązań, które będziemy prezentować  w kolejnych wy-
daniach naszego Biuletynu.

Życzymy dobrej lektury.

Lidia Ułanowska 
Zastępca Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
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Obserwatorium Integracji Społecznej 
— nowy projekt unijny  
realizowany przez MCPS

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
(MCPS) w roku bieżącym przystąpiło do realizacji 
w latach 2011–2013 projektu pod nazwą — Ob-
serwatorium Integracji Społecznej (OIS), wy-
konywanego na podstawie umowy pomiędzy  
Województwem Mazowieckim a Centrum Roz-
woju Zasobów Ludzkich (jednostki podległej 
Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) w ramach 
projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz 
aktywnej integracji — Priorytet I Zatrudnienie i in-
tegracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie syste-
mowe instytucji pomocy i integracji społecznej 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem tego projektu jest wsparcie ka-
drowo-merytoryczne Regionalnych Ośrodków 
Polityki Społecznej (ROPS) w zakresie tworzenia 
pionów analityczno-badawczych do monitorowa-
nia zjawisk społecznych w danym województwie.

Misją Obserwatorium w województwie mazo-
wieckim jest stworzenie, na szczeblu regionu, 
bogatego zbioru dostępnej informacji i diag-
nozy dotyczącej problemów, zjawisk i kwestii 
z obszaru pomocy i integracji społecznej, a także 
zgromadzenie i uporządkowanie danych o insty-
tucjach działających w tych dziedzinach.

Obserwatorium — poprzez planowany moni-
toring zjawisk i problemów — ma przyczynić 
się również do oceny efektywności i jakości dzia-
łań podejmowanych w ramach regionalnej po-
lityki społecznej na Mazowszu. 

Działania OIS obejmować będą przede wszyst-
kim:

❚  gromadzenie danych na temat problemów 
społecznych występujących w środowiskach 

lokalnych; wiedzy, którą będzie można wy-
korzystywać w opracowaniu lokalnych stra-
tegii rozwiązywania problemów społecznych,

❚  poszukiwanie rozwiązań systemowych w za-
kresie polityki społecznej na poziomie kra-
jowym,

❚  monitorowanie działalności instytucji sprzy-
jających aktywnej integracji,

❚  analizę skuteczności realizowanych projektów 
i stosowanych form pomocy przez instytucje 
aktywnej integracji,

❚  upowszechnianie innowacyjnych i skutecz-
nych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,

❚  upowszechnianie informacji na temat projek-
tów/praktyk realizowanych w województwie.

Ze zbiorów informacji oraz wyników badań będą 
mogły korzystać instytucje działające w obsza-
rze aktywnej polityki społecznej na poziomie 
krajowym i wojewódzkim, a przede wszystkim 
jednostki organizacyjne w gminie i powiecie 
— w szczególności Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Do elementarnych zadań związanych z funkcjo-
nowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej 
należy w szczególności:

❚  przeprowadzenie jednego badania regional-
nego rocznie, wynikającego z zadań projektu,

❚  współpraca przy opracowywaniu oceny zaso-
bów pomocy w województwie,

❚  przekazywanie wniosków i rekomendacji 
z prowadzonych badań Marszałkowi i Woje-
wodzie oraz jednostkom organizacyjnym po-
mocy społecznej,
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❚  popularyzacja wyników badań,

❚  zamieszczanie informacji na stronie interne-
towej projektu,

❚  promocja działań realizowanych przez OIS,

❚  wysyłanie newslettera tematycznego, 

❚  składanie sprawozdań półrocznych oraz spra-
wozdania końcowego do CRZL ze zrealizowa-
nych zadań merytorycznych.

Reasumując, zadaniem Obserwatorium jest więc 
badanie, monitorowanie i analizowanie zjawisk 
oraz problemów społecznych, formułowanie re-
komendacji do zmian w prowadzonych działa-
niach lub proponowanie tych, które przynoszą 
dobre efekty społeczne, a wreszcie upowszech-
nianie swojej działalności. 

Projekt w MCPS prowadzi Lidia Ułanowska — Za-
stępca Dyrektora, a jego realizatorami są:

  Piotr Nowak-Skyrpan — kierownik Wydziału 
e-mail: piotr.nowak@mcps.com.pl  
tel. (22) 622 42 32 wew. 67

  Barbara Bielak — specjalista

  Agnieszka Patrzałek — specjalista

  Marek Siwecki — specjalista

  Danuta Książek — inspektor

  Tomasz Błacha — referent

 Agata Błaszczyk — stażystka

Uprzejmie zapraszamy do współpracy, kontak-
tów, zgłaszania uwag, spostrzeżeń i potrzeb, 
a także do udziału w konferencjach i semina-
riach, podczas których będziemy na bieżąco 
dzielić się naszymi „obserwacjami”. 

Chcielibyśmy, aby nasza partnerska współpraca 
zaowocowała rozwojem lokalnych inicjatyw, 
dzięki którym będziemy potrafili właściwie re-
agować na zachodzące zmiany społeczne i roz-
wiązywać wynikające z nich problemy.

Zespół Mazowieckiego 
Obserwatorium Integracji Społecznej
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Działalność analityczna i badawcza OIS

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 r. 
w województwie mazowieckim (streszczenie raportu)

Wydział ds. Badań Społecznych — Obserwato-
rium Integracji Społecznej przeprowadził ba-
danie pod nazwą Bilans potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej na 2011 rok dla wojewódz-
twa mazowieckiego.

Jest to coroczna, uaktualniana, zbiorcza infor-
macja na temat lokalnych potrzeb z zakresu 
pomocy społecznej w województwie mazowiec- 
kim, wynikająca z realizacji ustawy o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362, z późn. zm). 

Raport obejmuje zadania finansowane z bu-
dżetu wojewody, powiatu i gminy. Zebrane 
w tej formie dane stanowią źródło informacji 
do przedstawienia zjawisk i problemów spo-
łecznych w regionie. Jednakże głównym celem 
tego opracowania jest potwierdzenie skali za-
potrzebowania na usługi i świadczenia pomocy 
społecznej oraz uzasadnienie podejmowanych 
przez samorządy działań, służących przeciwdzia-
łaniu ubóstwu, marginalizacji i wykluczeniu spo-
łecznemu, a także wyrównywaniu poziomu życia 
mieszkańców Mazowsza. 

Bilans potrzeb został opracowany na podstawie 
danych pochodzących z 327 Ośrodków Pomocy 
Społecznej i 37 Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie, 2 Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzi-
nie, 2 Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej 
w Płocku i Radomiu oraz z Warszawskiego Cen-
trum Pomocy Rodzinie.

Istotnym uzupełnieniem opracowania są „Karty 
powiatów”. Zawarte są w nich podstawowe dane 
demograficzne oraz informacje na temat sytu-
acji społecznej w każdym z powiatów Mazow-
sza. Jest to najbardziej obrazowy i przejrzysty 

materiał do wykorzystania podczas podjętych 
debat na temat perspektyw rozwoju usług spo-
łecznych.

Po raz pierwszy do realizacji badania wykorzy-
stano Statystyczną Aplikację Centralną Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. Dostosowanie 
formularza używanego w Bilansie do systemu 
SAC miało na celu zautomatyzowanie procesu 
wysyłania, wypełniania i odsyłania ankiet przez 
ankietowane jednostki pomocy.

Takie rozwiązanie było możliwe dzięki nawią-
zaniu ścisłej współpracy z MPiPS, która miała na 
celu nie tylko przyspieszenie procesu zbierania 
danych, lecz także w szczególności ich wygene-
rowania, jako spójnych z danymi krajowymi sy-
stemu SAC w badanym obszarze. 

Analiza materiału badawczego, zebranego przez 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ra-
mach badania Bilans potrzeb w zakresie pomocy spo-
łecznej na 2011 rok z Ośrodków Pomocy Społecznej 
i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie regionu 
mazowieckiego — stanowiła podstawę do sformu-
łowania poniższych wniosków.

W zakreSIe SpraW kadrOWych

W porównaniu do roku poprzedniego zmniejszył 
się o 10 % na Mazowszu poziom zatrudnienia 
pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 
szczególnie wśród pracowników socjalnych 
(z 2075 pracowników w 2009 r. — do 1891 
w 2010 r.). Spadek liczby pracowników socjal-
nych (z 1891 w 2009 r. do 1767 w 2010 r.) doty-
czy w szczególności osób pracujących w rejonach 
opiekuńczych. Wobec powyższego w Ośrodkach 
Pomocy Społecznej pogorszyły się wskaźniki 
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ustawowego wymogu zatrudnienia — jeden 
pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkań-
ców, nie mniej jednak niż trzech pracowników 

w danej jednostce. To z kolei spowodowało 
utrudnienie w realizacji w roku 2011 projektów 
systemowych w ramach PO KL.

Wykres 1:  Struktura zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej w latach 2007–2010

Źródło: Opracowanie własne

Odwrotny trend można zauważyć wśród pra-
cowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzi-
nie, gdzie zwiększyło się zatrudnienie w każdej 
z kategorii stanowisk.

Przy tym, uwagę zwraca długi, ponad 20-letni 
staż pracy znaczącej grupy pracowników Ośrod-
ków Pomocy Społecznej, którzy pozostają w istot-
nej przewadze wobec pracowników z krótszym, 
5-cio i 10-cio letnim doświadczeniem. To może 

wskazywać, że fluktuacja kadr tych instytucji, 
choć istnieje, to rzadziej dotyczy pracowników 
po 40 roku życia. 

Na 6334 wszystkich pracowników Ośrodków Po-
mocy Społecznej i Powiatowych Centrów Po-
mocy Rodzinie w województwie mazowieckim 
osoby ze stażem pracy powyżej 20 lat stanowiły 
42% całej kadry. Pogłębionych analiz wymaga 
przy tym inna zauważona kwestia — w jaki spo-

 

Wykres 2: Staż pracy kadry w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Źródło: Opracowanie własne
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sób przeciwdziałać szybkiemu wypaleniu za-
wodowemu młodej kadry, jakie formy wsparcia 
uruchomić (np. superwizja pracy socjalnej), aby 
osoby z predyspozycjami do wykonywania tego 
zawodu nie podejmowały tak często, jak ma to 
miejsce — decyzji o zmianie pracy.

Na stałym wysokim poziomie utrzymuje się za-
potrzebowanie kadry instytucji pomocy spo-
łecznej na szkolenia, podnoszenie kwalifikacji 
i kompetencji w ramach specjalizacji. Niedoin-
westowanie w tym zakresie zaobserwowano 
w odniesieniu do pracowników placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, środowiskowych do-
mów samopomocy, świetlic środowiskowych 
i socjoterapeutycznych.

W zakreSIe SpraW dOtyczących 
klIentóW pOmOcy SpOłecznej

liczba rodzin wymagających pomocy 
w 2011 roku w gminach województwa mazowie-
ckiego wyniesie — 180 527 (liczba osób w tych ro-
dzinach 518 881), co stanowi blisko 10%  populacji 
województwa. Przy czym w ciągu 2010 r. na Ma-
zowszu usamodzielniły się (trwale przestały korzy-
stać z pomocy) 5862 osoby. 

W roku 2011 pomocą w postaci pracy socjalnej 
planuje się objąć 125 839 rodzin, co stanowi 
z kolei ponad połowę rodzin wymagających ta-
kiej pomocy.

Najczęściej występującymi przyczynami trudniej 
sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie 

powodami ubiegania się o pomoc społeczną 
w województwie mazowieckim, obok bezrobo-
cia (181 953 osoby) i ubóstwa (249 131 osób), 
będą: przede wszystkim długotrwała lub ciężka 
choroba, niepełnosprawność, starość i samot-
ność oraz bezradność rodziców w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, a także wielo-
dzietność.

W zakreSIe śrOdkóW pOtrzebnych 
na realIzację zadań z ObSzaru  
(lub: W ramach) pOmOcy SpOłecznej

Na realizację zadań własnych gminy na Ma-
zowszu potrzebne są środki w wysokości 
736 524 641,31 zł. 

Natomiast na realizację zadań powiatu wy-
sokość środków oszacowana została na kwotę 
880 441 334,15 zł. 

Podobnie jak dotychczas, większą część wydat-
ków gminnych będą stanowiły zasiłki i pomoc 
w naturze. 

Wydatki powiatowe natomiast w przeważającej 
części przeznaczone zostały na organizowanie 
opieki w rodzinach zastępczych oraz na zapew-
nienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie 
lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej, 
których koszt w 2011 roku oszacowano na 
kwotę 84 160 987,00 zł skierowane będą do 
61 754 osób. 

Wykres 3: Staż pracy kadry w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie

 

Źródło: Opracowanie własne
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W porównaniu z rokiem ubiegłym (2010) 
środki na rehabilitację społeczną są mniejsze 
o 6 311 268,09 zł, co może skutkować mniejszą 
dostępnością usług dla 19 000 osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej re-
alizowane są tylko przez niektóre Powiatowe 
Centra Pomocy Rodzinie (planowana kwota 
11 804 412,57 zł), większość Powiatowych Cen-
trów Pomocy Rodzinie zadanie to przekazało do 
Powiatowych Urzędów Pracy. 

Środki finansowe na rehabilitację zawodową za-
planowano na mniejszym poziomie niż w roku 
ubiegłym.

W zakreSIe realIzacjI prOjektóW 
SyStemOWych, W ramach pO kl

Projekty systemowe, realizowane przez ośrodki 
(OPS) i centra (PCPR) stanowią rozszerzenie 
oferty usług dla beneficjentów ostatecznych, są 
także szansą na rozwój aktywnych form przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu mieszkań-

 

 

Wykres 4: Powody ubiegania się o pomoc społeczną

Źródło: Opracowanie własne
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ców, pobudzają do aktywności, innowacyjności, 
organizowania środowiska — w tym, między 
innymi przy wykorzystaniu programów aktyw-
ności lokalnej. 

Nadal jednak nie wszystkie Ośrodki pomocy 
Społecznej uczestniczą w pozyskiwaniu środ-
ków z eFS. Wskazane jest dalsze wspieranie tych 
jednostek poprzez szkolenia, doradztwo, asystę, 
wywieranie wpływu na decydentów.

W 2010 roku 227 Ośrodków Pomocy Społecznej 
na Mazowszu realizowało projekty systemowe 
na łączną kwotę 53 178 130,26 zł, zaś 41 Po-
wiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na kwotę 
33 936 821,31 zł. 

W 2011 roku w projektach systemowych pla-
nowało wziąć udział ponownie 227 ośrodków 
i przeznaczyć na ten cel kwotę 38 758 377,35 zł 
oraz 40 powiatowych centrów z bilansem wy-
datków — 35 241 149,88 zł. 

W zakresie współpracy z partnerami społecz-
nymi przy realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej:

Współpracę przy realizacji zadań z zakresu po-
mocy społecznej z organizacjami pozarzą-
dowymi lub innymi podmiotami określonymi 
w ustawie o pomocy społecznej zadeklarowały 
34 powiaty i 216 gmin. 

Niniejszy Bilans potrzeb nie obrazuje jednak od-
powiednio do stanu faktycznego współpracy 
z podmiotami pozarządowymi. Wskazane jest 
już przy następnym badaniu wprowadzenie do 
kwestionariusza stosownych, otwartych i szcze-
gółowych pytań na ten temat. 

W tegorocznym Bilansie, podobnie jak dotych-
czas, uzyskano w tej dziedzinie podstawowe 
informacje dotyczące jedynie problemów zgła-
szanych najczęściej przez Ośrodki Pomocy Spo-
łecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 
we współpracy z NGO (Non-Governmental Or-
ganization), takie jak mała liczba organizacji 
pozarządowych na terenie powiatu, brak od-
powiedniego przygotowania ich kadr, statutowe 
nastawienie na realizację zadań innych niż z za-
kresu pomocy społecznej, brak wystarczających 

środków na zlecanie zadań, brak dostatecznej 
współpracy i zaangażowania w działania spo-
łeczne z ich strony. 

Dane te nie są jednak obiektywne, od lat powta-
rzane w niezmienionej formie - wymagają we-
ryfikacji, dyskusji z aktywnym udziałem sektora 
pozarządowego.

Spośród Powiatowych Centrów Pomocy Rodzi-
nie — 32 posiadają opracowany roczny program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
25 badanych centrów uwzględniło w nim współ-
działanie przy realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej. Roczny program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi opracowało też 145 gmin. 

Powyższe fakty, a także pozostałe informacje 
uzyskane w Bilansie potrzeb stanowią podstawę, 
aby uznać — że na mazowszu w roku 2011 
— kwestie ważne i bieżące wyzwania dla po-
mocy społecznej i pracy socjalnej to:

1. Rozwój partnerstwa i współpracy przy roz-
wiązywaniu problemów społecznych.

2. Zwiększenie udziału instytucji pomocy spo-
łecznej w projektach systemowych.

3. Promocja działań z zakresu pomocy społecz-
nej i ekonomii społecznej.

4. Wspieranie dalszej profesjonalizacji kadr in-
stytucji pomocy społecznej i organizacji po-
zarządowych działających na tym polu.

5. Rozwijanie poradnictwa obywatelskiego.

6. Przeciwdziałanie ubóstwu, wykluczeniu spo-
łecznemu w tym: informacyjnemu, cyfro-
wemu oraz dziedziczeniu biedy.

7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zgod-
nie z wymogami znowelizowanych przepi-
sów w tej sprawie.

8. Tworzenie ośrodków środowiskowego 
wsparcia.

9. Wspieranie rozwoju edukacyjnych funkcji 
instytucji pomocy społecznej.

10. Podejmowanie działań profilaktycznych wo-
bec rodzin zagrożonych rozbiciem, w tym 
asysta rodzinna oraz wspieranie rozwoju 
wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej.
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11. Rozwój świetlic środowiskowych oraz innych 
form wspierania dzieci i młodzieży.

12. Wzmocnienie oddziaływań skierowanych do 
osób usamodzielnianych po pobycie w ro-
dzinach zastępczych i placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych.

13. Wspieranie osób w wieku senioralnym i osób 
niepełnosprawnych.

14. Rozwój mieszkalnictwa chronionego.

15. Realizacja programów z zakresu profilaktyki 
uzależnień.

16. Inne działania, uwzględniane w strategiach 
gminnych i powiatowych w zakresie polityki 
społecznej.

Do szczegółowego zapoznania się z wszyst-
kimi informacjami zawartymi w Bilansie potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok w wo-
jewództwie mazowieckim, zapraszamy na stronę 
internetową www.mcps.mazovia.pl

Raport w formie publikacji książkowej można 
otrzymać bezpłatnie (do wyczerpania nakładu), 
wysyłając zamówienie pod adresem: danuta.
ksiazek@mcps.com.pl 

Barbara Bielak 
Wydział ds. Badań Społecznych  

— Obserwatorium Integracji Społecznej

Diagnoza stanu zastanego w dziedzinie polityki, pomocy 
i integracji społecznej — Bilans otwarcia (streszczenie raportu)
Raport Diagnoza stanu zastanego w dziedzinie 
polityki, pomocy i integracji społecznej — Bilans 
otwarcia jest elementarnym zadaniem Obser-
watorium Integracji Społecznej — wynikającym 
z realizacji umowy projektowej. 

Praca ta, poza wymogami umowy zawartej po-
między Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 
a Województwem Mazowieckim — pozwo-
liła na rozpoczęcie dyskursu na temat pomiaru 
stopnia integracji społecznej, czyli jej mierni-
ków, a także obserwowania tego procesu ze 
szczebla regionalnego.

Raport zawiera:

❚  charakterystykę sytuacji demograficznej Ma-
zowsza,

❚  zakres działań Mazowieckiego Centrum Poli-
tyki Społecznej (MCPS), w szczególności w sfe-
rze integracji społecznej,

❚  inwentaryzację przeprowadzonych przez Cen-
trum badań,

❚  określenie metod i ram realizacji wojewódz-
kich programów z zakresu polityki społecznej, 

głównie dotyczących profilaktyki uzależnień 
oraz wsparcia osób niepełnosprawnych,

❚  opis działań instytucji samorządowych, 
pomocy społecznej w zakresie integracji 
społecznej na podstawie realizacji Poakce-
syjnego Programu Wspierania Obszarów 
Wiejskich,

❚  omówienie zrealizowanych projektów syste-
mowych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki,

❚  opis opracowanych programów wsparcia grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,

❚  omówienie sfery działań z obszaru ekonomii 
społecznej,

❚  omówienie zasobów kadrowych instytucji po-
mocy społecznej.

Raport pozwoli na:

❚  usystematyzowanie wiedzy i informacji na te-
mat działań instytucji pomocy społecznej na 
Mazowszu, 

❚  opracowanie mierników do pomiaru stopnia 
„integracji społecznej”, które:
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  pomagają realizować zadania w ramach pro-
jektów i programów finansowanych z EFS, 

  budowanie potencjału instytucji i kapitału 
ludzkiego, 

  umożliwiają podjęcie działań aktywizują-
cych mieszkańców Mazowsza, 

  zapewniają strategiczne planowanie i od-
powiedzialne realizowanie lokalnej poli-
tyki społecznej.

W toku prac nad Raportem zaobserwowano 
duże potrzeby w dziedzinie uporządkowania 
wiedzy o integracji społecznej oraz innych sfe-
rach działań z zakresu polityki społecznej. Brakuje 
narzędzi, kompetencji, wymiany doświadczeń, 
kanałów komunikacji, zespołowego działania.

Mazowiecki Bilans Otwarcia potraktowany został, 
przede wszystkim, jako obraz działań o charak-
terze jakościowym, mniej w nim danych o środ-

kach wydatkowanych na poszczególne działania. 
Autorom opracowania — Zespołowi OIS zale-
żało w szczególności na zaobserwowaniu tych 
wszystkich form aktywności, które składają się 
na dynamiczne zjawisko integracji społecznej, 
będącej obecnie podstawową wartością lokal-
nej polityki społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją 
Diagnozy stanu zastanego (...), która znajduje 
się na stronie: www.mcps.mazovia.pl w zakładce 
Obserwatorium Integracji Społecznej.

Publikację można będzie otrzymać, wysyłając 
zamówienie drogą elektroniczną, adres: danuta.
ksiazek@mcps.com.pl

Barbara Bielak 
Wydział ds. Badań Społecznych  

— Obserwatorium Integracji Społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji 
społeczno-demograficznej w województwie mazowieckim 
— wybrane aspekty (streszczenie raportu)
Obserwatorium Integracji Społecznej opraco-
wało wstępną ankietę do przeprowadzenia, 
w wybranych aspektach, Oceny zasobów po-
mocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji spo-
łeczno-demograficznej, włączając do współpracy 
publiczne jednostki pomocy społecznej na Ma-
zowszu (OPS, PCPR).

W badaniu wykorzystano metodę CAWI (Com-
puter Assisted Web Interviews) polegającą na 
udostępnieniu respondentom kwestionariu-
sza internetowego, który został rozesłany do 
wszystkich 327 Ośrodków Pomocy Społecznej, 
37 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 
2 Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, 2 Miej-
skich Ośrodków Pomocy Społecznej w Płocku 
i Radomiu oraz do Warszawskiego Centrum Po-
mocy Rodzinie.

Do przeprowadzenia tego badania po raz kolejny 
użyto udostępnionej przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej — Statystycznej Aplikacji 
Centralnej1. Badanie przeprowadzono w dniach 
od 27 maja do 10 czerwca 2011 r. 

Przystępując do tworzenia nowego narzędzia 
badawczego, wzięto pod uwagę zmienne, które 
wyznaczają ramy działań Obserwatorium Inte-
gracji Społecznej, czyli cechy Mazowsza, jako 
terenu podlegającego obserwacji oraz zasoby 
pomocy społecznej zidentyfikowane jako ważne 

1  Statystyczna aplikacja centralna (Sac) jest narzę-
dziem przekazywanym Gminom i Powiatom przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej nieodpłatnie dla 
wspomożenia procesu przygotowania, weryfikacji i prze-
syłania sprawozdań i Zbiorów Centralnych do Rejestru 
Centralnego, źródło: http://www.mpips.gov.pl
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w regionie z punktu widzenia realizacji zadań 
polityki społecznej i integracji społecznej.

Za ważne z tego punktu widzenia uznano przed-
stawienie zakresu i kierunków działania instytucji 
pomocy społecznej na Mazowszu w kontek-
ście ważnych problemów społecznych — nie-
pełnosprawności i bezrobocia oraz zasobów 
kadrowych — pracowników socjalnych, ich prze-
ciętnych zarobków, a także potrzeb szkolenio-
wych tej grupy pracowników. 

Istotne było również zdobycie wiedzy na te-
mat realizacji głównych zadań instytucji pomocy 
społecznej na poziomie powiatu (PCPR) — dzia-
łalności ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 
w szczególności pod kątem osób opuszczają-
cych placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy 
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej, zakłady poprawcze, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze oraz rodziny za-
stępcze. Chcieliśmy poznać skalę problemów 
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych. 

Instytucje pomocy społecznej ukazano w rapor-
cie nieco inaczej niż w prowadzonym corocznie 
badaniu Bilans potrzeb. Tym razem, zależało nam 
na przedstawieniu potencjału i zasobów insty-
tucji pomocy społecznej na Mazowszu w kon-
tekście rozwoju integracji społecznej (projektów 
systemowych PO KL i programów w ramach ak-
tywności lokalnej). Ważne było również wskaza-
nie obszarów, a także zakresu działań podmiotów 
i instrumentów ekonomii społecznej — jako alter-
natywy dla tradycyjnych form działalności gospo-
darczej. Dynamikę rozwoju ekonomii społecznej 
na Mazowszu należy szczegółowo obserwować, 
usystematyzować wiedzę z jej zakresu, a zebraną 
informacje upowszechnić w celu promowania 
„dobrych praktyk i rozwiązań” służących przeciw-
działaniu wykluczeniu społecznemu. 

Informacja na temat działań realizowanych na 
Mazowszu w ramach projektów systemowych 
PO KL przez instytucje pomocy społecznej znala-
zła się w dokumencie Bilans otwarcia, do którego 
dane zbierane były pod koniec 2010 r. Dlatego 
też w niniejszym raporcie uaktualniono posia-

dane informacje o poziomie realizacji zadań 
pomocy społecznej w obszarze projektów syste-
mowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddano 
analizie stopień zainteresowania szkoleniami 
— także polem tematycznym — organizowa-
nymi przez MCPS dla kadry pomocy społecznej 
w ramach projektu systemowego Razem dla Ma-
zowsza – Edukacja w Działaniu — Działanie 7.1.3. 
Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji. 

Uzyskane w trakcie badania informacje będą wy-
korzystane jako wsparcie informacyjne dla Ma-
zowieckiego Centrum Polityki Społecznej w celu 
dostosowywania do potrzeb pomocy społecznej 
projektów systemowych PO KL. Zebrane infor-
macje posłużą także dostosowaniu oferty pro-
jektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr 
pomocy społecznej do potrzeb jednostek po-
mocy społecznej. Zbiorczy raport zostanie rów-
nież przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu 
do wykorzystania przy ocenie stanu i efektyw-
ności pomocy społecznej.

W tym miejscu Zespół Obserwatorium Integra-
cji Społecznej pragnie serdecznie podziękować 
wszystkim Dyrektorom i Kierownikom OPS i PCPR 
za pomoc w realizacji badania i merytoryczne po-
dejście do wskazanych w badaniu problemów. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że uzyskane od Pań-
stwa informacje otrzymaliśmy w okresie wzmożo-
nej sprawozdawczości (sprawozdania półroczne) 
oraz to, że dane przedstawiane były przez Pań-
stwa instytucje po raz pierwszy, a ich zdobycie 
przysparzało dodatkowych problemów. Sądzimy, 
że możliwość konsultacji merytorycznej przez ka-
drę OPS i PCPR nowego narzędzia Ocena zasobów 
pomocy społecznej, przedstawionego przez Insty-
tut Rozwoju Służb Społecznych, stworzy moż-
liwość efektywnego zdiagnozowania zasobów 
pomocy społecznej i ułatwi monitorowanie dzia-
łań w zakresie skutecznej polityki społecznej na 
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Barbara Bielak 
Wydział ds. Badań Społecznych 

— Obserwatorium Integracji Społecznej



W następnym numerze między innymi:

❚   Relacja z przebiegu XIX Europejskiej Konferencji Służb Socjalnych, która odbyła się 
w Warszawie z okazji polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

❚   Wybrane zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawnych

❚   Dobre praktyki – działania jednostek pomocy i integracji społecznej

–  Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

–  Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie

–  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku dla seniorów

–  Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni

–  Bramkowskie Spotkania Integracyjne „Wianki 2011”


