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Drodzy Państwo,

 Oddajemy w Państwa ręce drugi numer Biuletynu informacyjnego Obserwatorium Integracji Społecz-
nej. Publikacja została wydana w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej inte-
gracji — Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 
i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki — realizowanego przez Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim i Centrum Rozwoju Za-
sobów Ludzkich — jednostki podległej Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

 W bieżącym wydaniu Biuletynu — relacjonujemy przebieg XIX Europejskiej Konferencji Służb Socjal-
nych, która odbyła się w Warszawie z okazji polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Do współpracy 
przy organizacji tego wydarzenia zaproszono między innymi Samorząd Województwa Mazowieckiego i Ma-
zowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

 Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze pragniemy zaprezentować naszym Czytelnikom 
wybrane działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, Sochaczewie, Pułtusku oraz Domów 
Pomocy Społecznej w Bramkach i Mieni jako „przykłady dobrych praktyk” — sprzyjających integracji ze spo-
łecznością lokalną.

 Pragnęlibyśmy, aby informacje zawarte w czasopiśmie były dla Państwa źródłem informacji oraz in-
spiracją do nowych pomysłów i rozwiązań, które będziemy mogli zaprezentować na łamach naszego Biu-
letynu.

Lidia Ułanowska 
Zastępca Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
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Konferencje, seminaria  
i inne wydarzenia na Mazowszu

European Social Network — 6-8 lipca 2011 r.  
— konferencja Przedstawicieli ESN w Warszawie

W pierwszych dniach polskiej Prezydencji — War-
szawa, stolica Polski i województwa mazowieckiego 
gościła ponad 350 uczestników XIX Europejskiej Kon-
ferencji Służb Socjalnych. 

Tradycją już jest, że to międzynarodowe wydarzenie 
corocznie odbywa się w kraju, które w tym czasie 
sprawuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europej-
skiej. 

Konferencja pt. Tworzenie aktywnego i opiekuńczego 
społeczeństwa: innowacja, uczestnictwo, wspólnota 
została zorganizowana w Hotelu Sofitel Victoria 

w dniach 6–8 lipca 2011 r. przez European Social 
Network (ESN), przy współpracy Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

ESN — jest organizacją zrzeszającą osoby i instytu-
cje, które odpowiadają za planowanie i kontraktowa-
nie usług socjalnych — finansowanych ze środków 
publicznych. Obecnie do platformy, należy ponad 
10 000 podmiotów z 28 krajów członkowskich. Polska 
w obecnej chwili jest reprezentowana przez Instytut 
Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie i Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego. 
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Dzięki tak licznej reprezentacji ESN jest największym 
forum współpracy w obszarze polityki społecznej na 
arenie międzynarodowej. Organizowane spotkania, 
seminaria i konferencje umożliwiają swoim członkom 
wzajemną wymianę doświadczeń, co przekłada się na 
zajęcie wspólnych stanowisk w ważnych kwestiach 
społecznych i przedstawienie ich Komisji Europej-
skiej. Kreowanie i promowanie innowacyjnych roz-
wiązań socjalnych czyni z European Social Network 
organizację, która ma znaczący wpływ na kształtowa-
nie europejskich priorytetów w ważnych dziedzinach 
polityki społecznej.

Lászlò Andor, Komisarz Europejski podczas ubie-
głorocznej Konferencji w Barcelonie tak opisał cel 
i zasadność międzynarodowych spotkań: Naszym 
obowiązkiem jest promować innowacyjne rozwiąza-
nia socjalne, rozwijające usługi, które wspierają ludzi 
i pozwalają im uczestniczyć możliwie jak najaktywniej 
w życiu ich społeczności lokalnej.

Tegoroczna Konferencja była doskonałą okazją do dys-
kusji o kluczowych sprawach społecznych w Europie. 

Istotny okazał się temat budowania spójnych i aktyw-
nych wspólnot lokalnych oraz tworzenia warunków 
dla rozwoju jednostek, aby umożliwić im pełne i nie-
zależne funkcjonowanie w społeczeństwie. 

W ciągu czterech dni, podczas całodniowych se-
sji plenarnych i warsztatowych zostały omówione 
wyzwania i możliwości związane z jakością usług 
świadczonych przez sektor publiczny, prywatny 
i pozarządowy oraz trudności związane z przecho-
dzeniem od modelu pomocy instytucjonalnej do 
nowoczesnej, aktywnej pomocy środowiskowej. Pod-
czas Konferencji nawiązano również do obchodów 
Europejskiego Roku Wolontariatu (2011), podkreśla-
jąc ważną rolę wolontariatu w tworzeniu aktywnej 
formy pomocy i solidarności obywatelskiej w życiu 
społecznym. 

Zgodnie z ustanowioną od prawie 20 lat tradycją, 
podczas pierwszego wieczoru Konferencji delegaci 
zostali zaproszeni na „Przyjęcie powitalne” wydane 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uro-
czystość została zorganizowana 6 lipca 2011 roku 
w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyń-
skich) przy Placu Bankowym 1 w Warszawie — przy 

współpracy Mazowieckiego Centrum Polityki Spo-
łecznej. 

Przybyłych gości przywitał Wicemarszałek Krzysz-
tof Grzegorz Strzałkowski, który w swoim wystą-
pieniu zaznaczył, że prowadzenie aktywnej polityki 
społecznej jest sprawą priorytetową dla Mazowsza. 
Podkreślił również gotowość Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego do podjęcia współpracy z Euro-
pean Social Network w zakresie wymiany wzajemnych 
doświadczeń, zarówno w tym, jak i w następnym okre-
sie programowania. Społeczeństwo obywatelskie to 
społeczeństwo aktywne, ale i solidarnie współpracu-
jące na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym.

W kuluarach dyskutowano, wymieniano się dotych-
czasowymi doświadczeniami, nawiązywano nowe 
kontakty zagraniczne.

Przyjęcie powitalne zostało poprzedzone semina-
rium, zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej dla przedstawicieli jednostek po-
mocy i integracji społecznej z województwa mazo-
wieckiego. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek 
Krzysztof Grzegorz Strzałkowski i dr hab. Mirosław 
Grewiński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP 
w Warszawie, który wygłosił wykład Wielosektorowa 
polityka społeczna. Był również moderatorem dyskusji 
nt. modelowego wsparcia przez instytucje pomocy 
i integracji społecznej osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym — dotychczasowych doświadczeń 
krajowych, perspektyw rozwoju i współpracy ponad-
narodowej.

W tegorocznej XIX Europejskiej Konferencji Służb So-
cjalnych, dzięki nawiązanej współpracy z European 
Social Network, przedstawiciele Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej mieli jeszcze możliwość jako go-
ście uczestniczyć w międzynarodowych debatach. 

Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął sta-
rania, aby stać się pełnoprawnym członkiem tej pre-
stiżowej organizacji.

Danuta Książek 
Wydział ds. Badań Społecznych 

Obserwatorium Integracji Społecznej
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Dobre praktyki — działania jednostek 
pomocy i integracji społecznej

Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mławie realizuje zadania zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej, które 
uwzględniają:

❚  realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych na lata 2006–2013,

❚  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki 
nad dzieckiem i rodziną,

❚  tworzenie i realizację programów osłonowych,

❚  ochronę poziomu życia osób i grup społecznych,

❚  wspieranie i integrację osób i rodzin z grup szcze-
gólnego ryzyka,

❚  inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań  z za-
kresu pomocy społecznej.

Zgodnie z realizacją Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Miasta Mława na lata 2006–2013 
MOPS w Mławie realizuje następujące działania:

❚  wolontariat, jako forma zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu,

❚  wolontariat na rzecz pomocy dzieciom,

❚  wolontariat na rzecz pomocy osobom niepełno-
sprawnym,

❚  wolontariat na rzecz pomocy osobom starszym.

Projekt Wolontariat w OPS w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Mławie realizowany jest od 
2006 roku i opiera się na dobrowolnej, nieodpłatnej 
pracy osób chętnych do pomocy innym. Obecnie 
w realizacji działań Ośrodka na rzecz osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym zaangażowanych 
jest 72 wolontariuszy, głównie młodzież szkół śred-
nich i gimnazjum. Ostatnio do pracy w funkcji wo-
lontariuszy zgłosiło się 5 osób pracujących, 2 osoby 
w wieku emerytalnym oraz dwoje dzieci ze szkoły 
podstawowej.

W celu pozyskania wolontariuszy pracownicy 
Ośrodka opracowali projekt kampanii informacyj-
nej dla mieszkańców Mławy. W kampanii wykorzy-
stano następujące narzędzia:

❚  bezpośredni kontakt koordynatora wolontariatu 
z młodzieżą mławskich szkół średnich i gimnazjów 
(prezentacja multimedialna w szkole),

❚  strona internetowa Ośrodka,

❚  lokalna prasa i telewizja. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wspól-
nie z wolontariuszami liczne projekty społeczne oraz 
organizuje akcje społeczne (zbiórka żywności, pro-
filaktyka społeczna), które przyczyniają się do bu-
dowania takich relacji społecznych jak: solidarność, 
spójność, zaangażowanie. Wolontariusze, szczegól-
nie młodzi, poprzez swą pracę na rzecz drugiego 
człowieka zdobywają wiedzę i doświadczenie, tak 
potrzebne, aby wejść w dorosłe życie zawodowe, ale 
przede wszystkim uczą się postaw altruistycznych 
i szacunku dla drugiego człowieka. Biorą udział w licz-
nych szkoleniach i reprezentują Ośrodek w Ogólno-
polskich akcjach propagujących idee wolontariatu.

11 czerwca 2011 roku odbył się Mazowiecki Dzień 
Wolontariatu organizowany przez Wojewodę Mazo-
wieckiego i Stowarzyszenie ,,Na całe życie”. Celem Ma-
zowieckiego Dnia Wolontariatu była promocja działań 
oraz wyróżnienie ludzi, którzy poświęcają swój wolny 
czas, bezinteresownie oddając się działaniom społecz-
nym, nie odnosząc z tego tytułu żadnych korzyści finan-
sowych. Uroczystość ta miała za zadanie promować 
wśród mieszkańców Mazowsza idee wolontariatu i ko-
rzyści płynące z działań wolontarystycznych oraz skupić 
w jednym miejscu wiele organizacji pozarządowych, 
mieszkańców Mazowsza, ale przede wszystkim wolon-
tariuszy z różnych środowisk, którzy mogli nawzajem 
poznać się, bawić i wymieniać doświadczenia.



9

10 lipca 2011 roku wolontariusze Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mławie zostali zaproszeni do 
wzięcia udziału w promowaniu wolontariatu z okazji 
Międzynarodowego Roku Wolontariatu przez organi-
zatorów akcji informacyjno-edukacyjnej Komisji Eu-
ropejskiej w ramach polskiej Prezydencji w Radzie 
Unii Europejskiej. W tym dniu wolontariusze przybli-
żali mieszkańcom miasta swoje działania wolontary-
styczne, zachęcali do poświęcania swego wolnego 
czasu na rzecz drugiego człowieka oraz rozdawali 
ulotki promujące wolontariat.

Na stałe, w działania Ośrodka wpisały się dwa pro-
jekty:

Coroczny Piknik Integracyjny Połączyć dwa światy- 
organizowany jest  w czerwcu już od 2006 r. Celem 
projektu jest budowanie pozytywnego wizerunku 
dziecka niepełnosprawnego, wspieranie integracji 
i tolerancji dla niepełnosprawności oraz rozszerzania 
współpracy z lokalnym biznesem  i instytucjami dzia-
łającymi w obszarze usług społecznych (sponsoring). 

W Pikniku uczestniczą dzieci zdrowe i niepełno-
sprawne, wraz z rodzinami. W organizację i prze-
bieg pikniku zaangażowani są wolontariusze, którzy 
aranżują zabawy ruchowe dla dzieci, pomagają 
w przygotowaniu dekoracji i zapewniają dzieciom 
bezpieczeństwo podczas zabawy oraz angażują lo-
kalny biznes (sklepy, hurtownie, oddziały banków), 
który jest fundatorem licznych nagród dla dzieci 
i atrakcyjnego poczęstunku. Z roku na rok wzrasta 
liczba uczestników projektu. W 2011 roku w Pik-
niku wzięło udział ponad 120 dzieci, w tym 40 nie-
pełnosprawnych. Impreza ta jest również okazją do 
podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaan-
gażowanie w działania na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz sponsorom za ich 
pomoc w realizacji projektu. 

Pogotowie lekcyjne — W ramach programu Wolon-
tariat w OPS od 1 grudnia 2007 r. w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Mławie działa „Pogotowie lek-

cyjne”. Jest prostym pomysłem stworzenia relacji po-
między dzieckiem i wolontariuszem, który poprzez 
swoje działanie, swój wolny czas, ukazuje dziecku 
pozytywne wartości i postawy oraz przyczynia się 
do poprawy postępów w nauce dziecka, które rzu-
tują na jego poczucie wartości i budowanie pozycji 
w grupie. Trzynastu wolontariuszy z I LO w Mławie 
wspiera uczniów w nauce i odrabianiu zadań domo-
wych z takich przedmiotów jak: język polski, angiel-
ski, matematyka, informatyka. Zajęcia odbywają się 
w świetlicy Ośrodka. Do dyspozycji dzieci oddane są 
komputery z dostępem do internetu.

W roku szkolnym 2010-2011 z tej formy pomocy sko-
rzystało 20 dzieci, głównie ze szkół podstawowych, 
ale również ze szkoły średniej — 2 osoby oraz z gim-
nazjum — 3 osoby.

W propagowanie pracy wolontariuszy i monitorowa-
nie ich działań na rzecz lokalnej społeczności zaanga-
żowana jest lokalna prasa i telewizja. Wiele artykułów 
i programów telewizyjnych poświęconych jest pracy 
wolontariuszy i jej efektom służącym budowaniu 
lokalnej integracji i zaangażowania społecznego 
na rzecz mieszkańców Mławy.

Współpraca z wolontariuszami przy realizacji za-
dań Ośrodka przyczynia się do zmiany wizerunku 
Ośrodka. Nie jest on już tylko instytucją publiczną 
zajmującą się ,,rozdawnictwem pieniędzy” ale lo-
kalnym centrum aktywności lokalnej. Tylko dzięki 
podjętej współpracy z lokalnymi instytucjami uży-
teczności publicznej, lokalnym biznesem, a przede 
wszystkim współpracy z wolontariuszami buduje ak-
tywne społeczeństwo lokalne, świadome swych praw 
i obowiązków, zaangażowane w rozwiązywanie lo-
kalnych problemów. 

Barbara Bielak
Wydział ds. Badań Społecznych

— Obserwatorium Integracji Społecznej
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Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Sochaczewie

Pomysł utworzenia Klubu Wolontariatu w MOPS So-
chaczew powstał w 2006 roku. Od tego czasu praca 
wolontariuszy stała się bardzo ważnym uzupełnie-
niem wachlarza usług dostępnych dla klientów MOPS 
oraz mieszkańców miasta, które w znacznej mierze 
wychodzą poza standardową ofertę placówki.

Głównym miejscem pracy grupy wolontariuszy jest 
sala Klubu Wolontariatu w MOPS, którą sami odno-
wili i urządzili. W tym pomieszczeniu co czwartek 
w godzinach 16.00 – 18.00 prowadzone są zajęcia 
„Pogotowia lekcyjnego”, podczas których wolonta-
riusze udzielają korepetycji dzieciom mającym trud-
ności w nauce. Poza pracą na miejscu wolontariusze 
zajmują się także pomocą osobom chorym, samot-
nym, starszym mającym problemy w załatwianiu co-
dziennych spraw.

Wolontariusze w „Kąciku zabaw” utworzonym w sie-
dzibie naszego Ośrodka sprawują opiekę nad dziećmi, 
których rodzice i opiekunowie uczestniczą w spotka-
niach grup samopomocowych lub korzystają z in-
nych form pomocy. Biorą także udział we wszelkich 
akcjach organizowanych przez MOPS oraz placówki 
z nim współpracujące. W 2011 roku podejmowali na-
stępujące przedsięwzięcia:

❚  zorganizowanie balu karnawałowego dla dzieci 
uczęszczających do Środowiskowego Ogniska TPD 
w Sochaczewie;

❚  pomoc w przygotowaniu śniadania wielkanocnego 
organizowanego dla najuboższych mieszkańców 

miasta w jadłodajni przy Kościele Parafii św. Waw-
rzyńca;

❚  prowadzenie zabaw oraz konkursów podczas im-
prezy plenerowej pt. Piknik Rodzinny MAMY orga-
nizowanej na terenie MOPS;

❚  pomoc przy prowadzeniu zabawy plenerowej Za-
graj w Socho;

❚  pomoc przy pikniku rodzinnym pt. Letnia podróż 
dokoła świata, organizowanym w ramach obcho-
dów Sochaczewskiego Lata.

Wolontariusze promowali swoją działalność w spe-
cjalnym namiocie Chcę pomagać w miasteczku eu-
ropejskim, które zawitało do Sochaczewa w czerwcu 
2011 r. Prowadzą również akcje:

❚  Baterie segreguję — Sokołowsko ratuję;

❚  nakrętka.

Wolontariusze z Klubu Wolontariatu przy MOPS 
uczestniczyli również w szkoleniach: 

❚  w dniach 13–14 maja 2011 r. brali udział w szkole-
niu pt. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą organi-
zowanym w Centrum Wolontariatu w Warszawie.

❚  w dniu 13 lipca 2011 r. pojechali na szkolenie nt. wo-
lontariatu europejskiego organizowane w Przed-
stawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Wolontariusze działający w Klubie Wolontariatu przy 
MOPS Sochaczew zostali zaproszeni do promocji 
swoich działań pod hasłem Wolontariat młodzieżowy 
w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, 
który zawitał do Warszawy 1 września 2011 r. na okres 
2 tygodni. EYV Tour 2011 stanowił jedno z kluczowych 
wydarzeń w ramach obchodów ERW 2011 na pozio-
mie Unii Europejskiej. Razem z wolontariuszami do 
Warszawy pojechały dzieci korzystające z Pogoto-
wia lekcyjnego oraz innych zajęć organizowanych 
w MOPS Sochaczew.

Marlena Modelewska 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku dla seniorów

W celu poprawy jakości życia oraz wspierania rodzin 
zagrożonych ubóstwem Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pułtusku, obok świadczeń finanso-
wych, rzeczowych i usługowych, świadczy także 
pracę socjalną, której celem jest wspomaganie po-
tencjału rozwojowego rodziny, organizowanie do-
stępu do całego systemu usług umożliwiających 
w efekcie doprowadzenie do samodzielności życio-
wej i godnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Na rzecz wspierania mieszkańców naszej gminy dzia-
łają grupy zrzeszone w Klubie Integracji Społecznej 
i Samopomocy, funkcjonującym w strukturach MOPS: 
między innymi Klub Srebrnego Wieku zrzeszający po-
nad 200 osób „wcześnie urodzonych”, którego celem 
jest przełamanie izolacji społecznej u osób starszych, 
samotnych. Poprzez udział w różnego rodzaju spot-
kaniach towarzyskich, imprezach kulturalnych, człon-
kowie Klubu mają szansę na wymianę doświadczeń, 
wsparcie i wzajemną pomoc w radzeniu sobie z włas-
nymi problemami.

Seniorzy, mimo swojego wieku, chorób i dolegliwo-
ści, prowadzą w klubie bardzo aktywny tryb życia. 
Lubią podróżować, zwiedzać ciekawe miejsca.

Wielu z nich przejawia zdolności artystyczne, pisar-
skie, rękodzielnicze.

Wielką pasją grupy jest śpiew, dlatego też co roku (od 
2003) uczestnicy klubu czynnie włączają się w życie 
społeczne naszego miasta, między innymi uświet-
niając program imprezy Dni Patrona Pułtuska św. Ma-
teusza występem zespołu ,,Przyjaźń”. Swój występ 
traktują jako wyróżnienie, więc z ogromnym zapałem 
angażują się w przygotowania, jest to dla nich oka-
zja do zaprezentowania tego, co im ,,w duszy gra”.

Jestem opiekunem grupy i przed członkami klubu 
stawiam coraz to nowe wymagania, zmierzające 
do utrzymania ich aktywności i dalszego rozwijania 
odkrytego już potencjału. Grupa seniorów zapro-
ponowała organizowanie wieczorków tanecznych. 
Pierwsze miały miejsce w Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 3 im. T. Kościuszki. Jej dyrektor, Dorota 
Karzulewska użyczała seniorom świetlicy, wraz z za-
pleczem kuchennym. Klub Srebrnego Wieku zyskał 
przyjaciela także w Krzysztofie Łachmańskim, dy-

rektorze Zespołu Szkół nr 4. To w gmachu szkoły 
odbywa się obecnie wiele spotkań seniorów, a ucz-
niowie przygotowują dla nich programy artystyczne. 
Klub Srebrnego Wieku spotyka się również na terenie 
„Domu Polonii”. Dyrektor Jerzy Rosa zaprosił senio-
rów do zamku na bal andrzejkowy, bal karnawałowy, 
koncerty i wystawy malarskie.

Od 2009 r. trwa współpraca z Pułtuską Biblioteką 
Publiczną im. J. Lelewela. Cyklicznie odbywają się 
warsztaty literackie i prezentacje twórczości klubo-
wiczek: Krystyny Domżały, Joanny Żbikowskiej, Kry-
styny Otowicz, Stanisławy Morawskiej. Od lutego 
2010 r. mają miejsce warsztaty komputerowe. Pra-
cownicy biblioteki zorganizowali spotkanie Juniorzy 
— seniorom, podczas którego wystąpili uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4. Po przerwie se-
niorzy zawitają do biblioteki we wrześniu.

— „Seniorzy są to ludzie do tańca i do różańca. Pełni 
pomysłów, z czego się bardzo cieszymy. Włączają się 
w życie społeczności lokalnej i parafii” — scharakte-
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ryzował członków Klubu Srebrnego Wieku ks. kano-
nik Józef Gawlik, proboszcz parafii pw. św. Józefa.

Proboszcz wspomagał organizowanie wycieczek 
i pielgrzymek, spotkań okolicznościowych, prowa-
dził msze w intencjach żyjących i zmarłych klubowi-
czów, organizował kiermasze misyjne. O wyjazdach 
seniorów i przysmakach, jakie panie przygotowują na 
te wyjazdy, wie bardzo dobrze Grażyna Dzierżanow-
ska, dziennikarka „Tygodnika Pułtuskiego”.

— „To wyrobiona grupa odbiorców” — określił senio-
rów Andrzej Popowicz, kierownik Referatu Promocji 
i Turystyki Urzędu Miasta, cieszący się z ich obecno-
ści (od kilku do kilkudziesięciu osób) podczas werni-
saży 4 Strony Świata oraz ich występów podczas Dni 
Patrona Pułtuska.

O muzykalności grupy seniorów tworzących zespół 
„Przyjaźń” pułtuszczanie mogli przekonać się m.in. 
podczas koncertu kolęd, związanego z promocją 
płyty Pułtusk kolęduje. O jej nagranie zabiegała Anna 
Morawska, dziennikarka ,,Pułtuskiej Gazety Powiato-
wej”. Swoje umiejętności zespół „Przyjaźń” zaprezen-
tował w listopadzie 2010 r. podczas Ogólnopolskiego 
Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Se-
niorów w Warszawie. Wcześniej między innymi wy-
stępował w Wyszkowie. W czerwcu zaprezentował się 
na święcie czterech miejscowości — Płococholandii 
na zaproszenie Ewy Bochenek, dyrektora Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Ucząca tam 
Zofia Sołtysiak postanowiła wykorzystać „potencjał 

taneczny” seniorów i prowadzi dla nich lekcje tańca 
towarzyskiego.

W lipcu br. zespół wystąpił w Gaworowie na zapro-
szenie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Bo-
żeny Pomacho.

W czerwcu 2011 r. członkowie Klubu Srebrnego 
Wieku byli bohaterami wizyty studyjnej, zorgani-
zowanej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Pułtusku przez Mazowieckie Forum Ośrodków Po-
mocy Społecznej. Wizytę reprezentantów Mazowie-
ckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej i Biura 
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS podsu-
mował burmistrz Miasta Pułtusk, Wojciech Dębski: 
— „Celem strategicznym samorządów jest budowa 
społeczeństwa obywatelskiego. Temu celowi dobrze 
służy działalność Klubu Srebrnego Wieku. W czasach, 
gdy ludzie coraz bardziej zamykają się na siebie, klub 
łączy ludzi i różnego rodzaju instytucje.”

W październiku 2011 r. Klub Srebrnego Wieku będzie 
obchodził 10-lecie swojego istnienia. Z tej też okazji 
wszystkim „wcześnie urodzonym” klubowiczom ży-
czę z całego serca zdrowia i wielu pomysłów do roz-
wijania pasji i umiejętności w swoim klubie.

Agata Kołakowska 
Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pułtusku

Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni

25 sierpnia br. w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 
w Mieni, w powiecie mińskim odbył się po raz siódmy 
Piknik Integracyjny pod hasłem Śpiewać każdy może.

Jest to coroczna impreza, która we wspólnej zabawie 
jednoczy mieszkańców placówki, ich rodziny i zna-
jomych, personel i emerytowanych pracowników 
Domu, podopiecznych i pracowników z zaprzyjaź-
nionych placówek pomocy i integracji społecznej 
oraz przedstawicieli samorządu Gminy Cegłów i Po-
wiatu Mińskiego.

Tegoroczny Piknik został zorganizowany przy współ-
pracy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełno-

sprawnych i Niedostosowanych Społecznie „Sigma” 
w Mińsku Mazowieckim i Domu Pomocy Społecznej 
św. Józefa w Mieni. Patronat nad tym wydarzeniem 
przyjął Starosta Powiatu Mińskiego. 

W konkursowej części spotkania wytypowani do 
nowej roli — wykonawców — wystąpili na scenie, 
prezentując swoje zdolności muzyczne, pracownicy 
Centrum Alzheimera z Warszawy, Domu Pomocy 
Społecznej z Kątów, Domu Pomocy Społecznej „Jed-
lina” z Mieni, Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 
z Mieni, Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami” 
z Siedlec, Domu Pomocy Społecznej z Wirowa, Domu 
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Pomocy Społecznej z Zakrzewa i Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie z Mińska Mazowieckiego.

Umiejętności wokalne zespołów i duetów pod-
dane zostały ocenie jury złożonego z przedstawi-
cieli — pracowników i podopiecznych — placówek 
pomocowych. 

Laureatem siódmej edycji konkursu Śpiewać każdy 
może został Dom Pomocy Społecznej w Wirowie. 

W repertuarze konkursowym znalazły się znane 
i lubiane utwory polskich wykonawców, które 
wprowadziły gości w radosny, wakacyjny nastrój. 
Organizatorzy zadbali również o niespodziankę ar-
tystyczną. Gościem specjalnym był Piotr Pręgowski 
— aktor występujący między innymi w serialu Ran-
czo. (Warto dodać dla sympatyków tego serialu, że 
film jest kręcony w dość bliskiej odległości od Mieni 
w miejscowości Jeruzal, w gminie Latowicz).

Po zmaganiach konkursowych, przy akompaniamen-
cie muzyki na żywo można było podziwiać w scene-
rii uroczego parku prezentacje prac plastycznych 
wykonanych w ramach terapii zajęciowej oraz wy-

stawy dzieł lokalnych artystów. Był to również czas 
przeznaczony na wspólne rozmowy, wspomnienia, 
nierzadko wzruszenia.

Piknik był także okazją do zapoznania się z działal-
nością i historią Domu Pomocy Społecznej w Mieni. 
Dom ten obecnie przeznaczony jest dla kobiet i męż-
czyzn przewlekle, somatycznie i psychicznie chorych. 
Placówka dysponuje 180 miejscami w kompleksie 
czterech wolnostojących budynków, położonych 
w parkowym otoczeniu. Placówka ta w styczniu 
2010 roku osiągnęła standardy europejskie i została 
wpisana do Rejestru Wojewody Mazowieckiego. 
Z początkiem 2011 roku otworzono w Mieni drugi 
typ domu z 40 miejscami dla osób przewlekle, psy-
chicznie chorych. Było to możliwe dzięki spełnieniu 
określonych warunków i adaptacji na ten cel jednego 
z budynków. Jest to jedna z nielicznych placówek sta-
cjonarnych w województwie mazowieckim dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

Tradycją Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 
w Mieni jest pomoc potrzebującym, zaś historia jego 
powstania sięga aż XV wieku. Wówczas Księżna Anna 
Mazowiecka przekazała miński folwark na wieczystą 
własność szpitalowi św. Ducha, czyniąc Mienię mate-
rialnym zapleczem najstarszego warszawskiego szpi-
tala. Początki placówki w Mieni sięgają zaś 1796 roku 
kiedy to, w wyniku historycznej zawieruchy przenie-
siono do Mieni 50 chorych, 12 sierot oraz 5 Sióstr Sza-
rytek z warszawskiego szpitala św. Ducha. Formalną 
zgodę zaborcy austriackiego na prowadzenie szpitala 
— przytułku uzyskano w zaledwie dwa tygodnie. Po 
1899 roku dzieło to kontynuowało warszawskie To-
warzystwo Higieniczne, tworząc w Mieni sanatorium, 
którym w okresie międzywojennym kierowała wy-
bitna specjalistka — prof. Janina Misiewicz.



14

W listopadzie 1939 roku hitlerowski okupant za-
mknął placówkę, ogołacając ją z całego inwentarza. 
W tych trudnych warunkach siostry zakonne w swo-
ich pomieszczeniach utworzyły ochronkę dla dzieci 
oraz ambulatorium dla okolicznej ludności, odwie-
dzały chorych i ubogich w ich domach, organizowały 
szwalnię, utrzymywały wysiedleńców. 

Na tak przygotowanym gruncie 2 listopada 1940 roku 
Wydział Szpitalnictwa Miasta st. Warszawy otworzył 
w pustym, pozbawionym podstawowych sprzętów 
budynku Przytułek dla Starców i Kalek — w ten spo-
sób zakład w Mieni rozpoczął swoją historię jako 
placówka pomocowa. Pod różnymi nazwami, pod 
zmieniającymi się zarządami funkcjonował przez 
10 lat, aby 1 stycznia 1950 roku stać się Państwo-
wym Zakładem Specjalnym dla Przewlekle Chorych 

— tej daty sięgają też rejestry mieszkańców obec-
nego Domu św. Józefa. W latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX w. placówka funkcjonowała 
jako Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Doro-
słych. 1 października 1991 roku na mocy zarządzenia 
Wojewody Siedleckiego zakład przyjął nazwę Domu 
Pomocy Społecznej św. Józefa - Domu, w którym po-
moc potrzebującym, to już kilkusetletnia tradycja.

Danuta Książek 
Wydział ds. Badań Społecznych 

— Obserwatorium Integracji Społecznej

Historia Domu Pomocy Społecznej opracowana na pod-
stawie otrzymanych materiałów. 

Bramkowskie Spotkanie Integracyjne Wianki 2011 

30 czerwca już od wczesnych godzin rannych prze-
bijające się przez deszczowe chmury słońce towa-
rzyszyło pracownikom Domu Pomocy Społecznej 
w Bramkach, którzy czynili ostatnie przygotowania 
do Bramkowskiego Spotkania Integracyjnego Wianki 
2011. Zaproszenie na to spotkanie przyjęły osoby nie-
pełnosprawne, mieszkańcy i podopieczni 22 placó-
wek pomocowych z terenu Polski.

Honorowy Patronat nad spotkaniem przyjął Jan Ży-
chliński Starosta Warszawski Zachodni. 

Po godzinie 9 zaczęli przyjeżdżać pierwsi goście. 
Po powitaniu i obejrzeniu programu artystycznego 
przygotowanego przez mieszkańców DPS w Bram-

kach, przedstawiającego początki państwa Polskiego, 
wszyscy przystąpili do zajęć warsztatowych. Każdy 
znalazł tu coś dla siebie. Można było poznać tajniki 
lepienia garnków z gliny, wyplatania wiklinowych ko-
szyków, bartnictwa, wykonywania broni, ćwiczenia 
dawnej kaligrafii, nauczyć się strzelania z łuku. Zain-
teresowaniem cieszyły się: malowanie tarcz obron-
nych i wykonywanie odlewów gipsowych, tradycyjne 
uploty wianków czy też zawody sportowe. Zdobienie 
włosów i układanie tradycyjnych fryzur, własnoręcz-
nie wykonana biżuteria czy też makijaż lub tatuaż 
były jednym z elementów przygotowania do popo-
łudniowej zabawy. Uczestnicy Warsztatów mogli się 
posilić, kosztując podpłomyków, chleba ze smalcem 
czy serem lub miodu. 

Po południu wszyscy uczestnicy zajęć warsztato-
wych, w obecności dostojnych gości, zostali uho-
norowani upominkami i dyplomami. Fundatorem 
nagród było Starostwo Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego. Występ podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Łubcu zapoczątkował ludową 
zabawę. Wszyscy w uroczystym korowodzie, przy 
akompaniamencie muzyki „na żywo”, prowadzeni 
przez piękne rusałki, przenieśli wykonane wianki nad 
staw i puścili je na wodę. Potem, do wieczora trwały 
pląsy.



Tegoroczne Bramkowskie Spotkanie Integracyjne 
Wianki 2011 tematyką nawiązywały do początków 
państwa Polskiego, czasów Mieszka i Dobrawy. Widać 
to było na każdym kroku — zarówno w zaaranżowa-
niu przestrzeni, elementach dekoracji, jak i strojach 
uczestników. 

Zaproponowana przez organizatorów forma spot-
kania warsztatowego zyskała duże zainteresowanie 
uczestników. Z wielkim zaangażowaniem wykony-
wali prace manualne, poznając nie tylko nowe tech-
niki, ale niejednokrotnie odkrywając swoje talenty. 

Głównym celem spotkania była integracja osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym 
i wymiana doświadczeń pracowników placówek po-
mocowych. Ten cel również udało się nam osiągnąć. 
Z mieszkańcami i pracownikami 22 placówek pomo-
cowych z Polski spotkali się przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu warszawskiego zachod-
niego, władz gminnych i Ośrodków Pomocy Społecz-

nej z terenu powiatu warszawskiego zachodniego, 
organizacji i instytucji pozarządowych oraz placówek 
oświatowych z miasta i gminy Błonie.

Zorganizowanie spotkania możliwe było również 
dzięki finansowemu i rzeczowemu wsparciu różnych 
instytucji i osób.

Pragniemy serdecznie podziękować Starostwu Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego i Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w tymże powiecie reali-
zującemu projekt Aktywność szansą na lepsze jutro, 
których hojność i ofiarność pozwoliła na zorganizo-
wanie spotkania o tak bogatym programie. 

Bramkowskie Spotkania Integracyjne Wianki 2011 
przeszły już do historii, ale mamy nadzieję, że w pa-
mięci uczestników pozostaną jeszcze na długo. 

Anna Krzysztofik 
Dom Pomocy Społecznej w Bramkach




