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Drodzy Państwo,

 oddajemy w Państwa ręce piąty numer Biuletynu informacyjnego Obserwatorium Integra-
cji Społecznej. Jest to czasopismo wydawane 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 – realizo-
wanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie umowy zawartej z Samorzą-
dem Województwa Mazowieckiego i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – jednostki podległej 
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

 W bieżącym wydaniu Biuletynu pragniemy zaprezentować naszym Czytelnikom jedno z wielu 
wydarzeń, które odbyło się na Mazowszu z okazji obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. 
Relacjonujemy przebieg II Wojewódzkiej konferencji Razem przeciwko przemocy zorganizowanej 
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wydziału Polityki Społecznej 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezentujemy wydarzenie naukowe zrealizowane przez 
Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej jako kolejny etap badania społecznego pn. Wsparcie 
społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach instytucji pomocy i integracji społecznej na 
Mazowszu. Jednym z założeń tego seminarium było wypracowanie wniosków i rekomendacji dla 
Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 Stworzenie tego programu jest nowym zadaniem samorządu województwa, ale nie jedynym. 
W Biuletynie, w artykule Co nowego w prawie … piszemy o niektórych, wybranych zagadnieniach 
dotyczących zmian w przepisach prawnych. Materiał zawiera prezentację nowych zadań wygene-
rowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego – na poziomie gminy, powiatu 
i województwa. W wydawnictwie zamieszczamy również informację dotyczącą dokształcania za-
wodowego pracowników socjalnych w zakresie specjalizacji I i II stopnia oraz superwizji w pracy 
socjalnej. 

 Stała rubryka w naszym Biuletynie to Dobre praktyki. Z radością relacjonujemy w niej przebieg 
wydarzeń o charakterze integracyjnym i społeczno-kulturalnym, które odbyły się jesienią w Łubcu, 
Bramkach, Sadowej, Sochaczewie, a także w Warszawie.

 Dziękujemy wszystkim instytucjom za przysłane artykuły. To dzięki Państwa aktywności 
możemy „obserwować integrację społeczną” na Mazowszu. Niezmiennie, serdecznie zapraszamy 
instytucje pomocy społecznej do prezentacji na łamach naszego czasopism, lokalnych wydarzeń 
integracyjnych. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku wiele będzie się działo. Na pewno nie-
które przedsięwzięcia zostaną zainspirowane obchodami Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia 
się i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

 Pragniemy także za pośrednictwem naszego Biuletynu dołączyć się do życzeń składanych 
Państwu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Życzymy, aby nie tylko w tym dniu pamiętano i do-
ceniano Państwa codzienną pracę, poświęcenie i troskę o innych, aby świąteczne ciepło i serdecz-
ność opromieniały wiarą i nadzieją każdy nadchodzący dzień, także przez cały 2012 rok. 

Zespół 
Obserwatorium Integracji Społecznej
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Konferencje, seminaria  
i inne wydarzenia na Mazowszu

Wolontariat w mazowieckich Ośrodkach Pomocy Społecznej

W ramach funkcji informacyjnej do zadań Ob-
serwatorium Integracji Społecznej należy pro-
mowanie dobrych praktyk, czyli takich działań, 
które budują aktywną integrację w środowisku 
lokalnym. 

Wolontariat jest jednym ze wskaźników aktyw-
ności lokalnej i integracji społecznej. To, jak 
mieszkańcy postrzegają wolontariat, jak an-
gażują się w świadome, nieodpłatne działanie 
na rzecz drugiego człowieka, przekłada się na re-
alizację działań instytucji pomocy społecznej 
w lokalnym środowisku. Tylko aktywne, zorgani-
zowane i świadome społeczeństwo współuczest-
niczy w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 
a wolontariat jest jego inkubatorem, edukując 
coraz to większe grupy społeczne. 

W rozwoju wolontariatu istotne jest podejście 
lokalnych władz do tego rodzaju aktywności lo-
kalnej. Ważne jest, by zadania związane z dzia-
łalnością wolontariatu na stałe wpisane były 
w dokument strategiczny gminy czy powiatu 
– Strategia Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych. Wolontariat staje się wówczas areną edu-
kacji obywatelskiej i nieodłącznym elementem 
lokalnych działań na rzecz efektywnego, długo-
falowego wsparcia osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.

Przedstawicielka Obserwatorium Integracji 
Społecznej uczestniczyła w Konferencji pt. Wo-
lontariat w mazowieckich Ośrodkach Pomocy 
Społecznej. Konferencja odbyła się 10 czerwca 
2011 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódz-
kim pod Honorowym Patronatem Wojewody 
Mazowieckiego. Seminarium adresowane było 
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do pracowników instytucji działających na rzecz 
pomocy społecznej, które współpracują, bądź 

zamierzają współpracować z wolontariuszami.

Seminarium było nie tylko okazją podsumowania 
projektu, spotkaniem jego realizatorów, ale i oka-
zją do wymiany doświadczeń z innymi uczestni-
kami wydarzenia, także z innych województw. 
Ponadto, w tym dniu odbyły się trzy równoległe 

Warsztaty poprowadzone przez ekspertów w za-
kresie różnych aspektów wolontariatu w pomocy 
społecznej, w tym z udziałem dyrektor MOPS 
w Przasnyszu, gdzie wolontariat rozwija się już 
10 rok w partnerstwie z licznymi instytucjami lo-
kalnymi (m.in. szkołami), czy wieloletnią koordy-
natorkę wolontariatu w Centrum Wolontariatu 
przy OPS w Brzeszczach. 

Projekt podsumowała Agata Poczman, koordy-
natorka projektu Wolontariat w mazowieckich 
Ośrodkach Pomocy Społecznej, ze Stowarzyszenia 
Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Swoimi doświadczeniami w pracy z wolontariu-
szami podzieliły się:

Anna Mastalerczuk, Jolanta Bogaj – Centrum Po-
mocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim (grupa 
początkująca) oraz Agnieszka Wiśniewska, Ju-
styna Okońska, MOPS w Mławie (grupa za-
awansowana). Mogliśmy poznać działalność 
wolontariatu w tych Ośrodkach, dobre i spraw-
dzone praktyki w zakresie realizacji działań lokal-
nych, ale także trudności i przeszkody w realizacji 
Programu Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Spo-
łecznej. 

Uczestnicy konferencji mogli wziąć również 
udział w trzech równoległych Warsztatach:

1. Kroki wprowadzania wolontariatu w działania 
placówki pomocy społecznej na przykładzie 
OPS, w tym wymogi formalno-organizacyjne 
– Joanna Cieślik, dyrektorka MOPS w Przas-
nyszu,

2. Szkoła, jako partner w działaniach wolonta-
riatu OPS – Beata Komendera, koordynatorka 
Centrum Wolontariatu przy OPS w Brzesz-
czach,

3. Rola wolontariatu w aktywizacji seniorów 
– Gabriela Zimirowska, prezes Regionalnego 
Centrum Wolontariatu w Elblągu, koordyna-
torka pilotażowego projektu Wolontariat 50+ 
same plusy,

4. Jak finansować działalność wolontariatu przy 
ograniczonych zasobach placówki pomocy 
społecznej? – Elżbieta Pernak-Kozłowska, ko-
ordynator projektów w OPS Śródmieście,

5. Jak skutecznie budować partnerstwa lokalne 
dla rozwoju wolontariatu? – Joanna Cieślik, 
dyrektor MOPS w Przasnyszu.

Barbara Bielak 
Wydział ds. Badań Społecznych  

Obserwatorium Integracji Społecznej
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II Wojewódzka Konferencja Razem wobec przemocy w rodzinie

Dnia 14 listopada 2011 roku w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim odbyła się II Woje-
wódzka Konferencja Razem wobec przemocy 
w rodzinie zorganizowana przez Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej – Wydział ds. Pro-
filaktyki i Wdrażania Programów Społecznych 
i Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Po-
lityki Społecznej. Celem konferencji było zwró-
cenie uwagi publicznej na problemy przemocy 
w rodzinie w województwie mazowieckim oraz 
przedstawienie sposobów realizacji zadań z za-
kresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
przez organy zaangażowane w przeciwdziała-
nie temu zjawisku. Konferencję otworzyli: Pan 
Krzysztof Grzegorz Strzałkowski – Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego oraz Pan Dariusz 
Piątek – Wicewojewoda Mazowiecki. Program 
i założenia konferencji przedstawiła Pani Halina 
Lipke – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pierwsza część konferencji była poświęcona 
omówieniu stanu realizacji zadań z zakresu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 
województwa mazowieckiego po roku obowią-
zywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. 

Wprowadzenia do tego tematu dokonała Pani 
Wiesława Kacperek-Biegańska – Zastępca Dy-
rektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowie-
ckiego Urzędu Wojewódzkiego, która wskazała 
na pewne zmiany w regulacjach prawnych tj. do-
tyczących w szczególności zakresu zadań samo-
rządu terytorialnego, wojewody i właściwego 
Ministra, Krajowego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie, dodania do ustawy 
nowych przepisów dotyczących powołania ze-
społu interdyscyplinarnego i grup roboczych itp. 
Podkreśliła, że głównym celem wprowadzonych 
zmian jest zwiększenie skuteczności działań za-
pobiegających przemocy w rodzinie oraz działań 

zwalczających przemoc. Dodatkowo ważne jest 
dbanie o zmianę świadomości społeczeństwa, 
prowadzenie skutecznej ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie, w tym w szczególności dzieci, stwo-
rzenie warunków do rozwoju profilaktyki prze-
mocy w rodzinie poprzez realizację programów 
mających na celu kształcenie umiejętności spo-
łecznych. Istotne jest stworzenie mechanizmów 

fot. Tomasz Stefański

fot. Tomasz Stefański
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ułatwiających izolację sprawców przemocy od 
ofiar przemocy w rodzinie, a także zwiększenie 
skuteczności programów oddziaływań korek-
cyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 
w rodzinie. 

Ważnym elementem wystąpienia było przedsta-
wienie niektórych danych dotyczących realizacji 
zadań własnych samorządu gminnego związane 
z tworzeniem gminnego systemu przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie. Pokazano, że po roku 
obowiązywania znowelizowanej ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w stu dzie-
więćdziesięciu trzech gminach województwa 
mazowieckiego zostały opracowane i przyjęte 
do realizacji programy przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie, co stanowi 61% wszystkich gmin 
w województwie. Natomiast jeśli chodzi o re-
alizację zapisu ustawowego dotyczącego two-
rzenia zespołów interdyscyplinarnych to w stu 
pięćdziesięciu pięciu gminach województwa 
mazowieckiego utworzono zespoły interdy-
scyplinarne, co stanowi 49% wszystkich gmin 
w województwie. W ramach funkcjonujących 
zespołów powołano grupy robocze. Odnośnie 
zadań własnych samorządu powiatowego przed-
stawiono, że po roku obowiązywania znoweli-
zowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, tylko w dziewiętnastu powiatach wo-
jewództwa mazowieckiego zostały opracowane 
i przyjęte do realizacji programy przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, co stanowi 45% wszyst-
kich powiatów w województwie. 

Podkreślono, że należy zaangażować się w opra-
cowywanie i realizację programów służących 
działaniom profilaktycznym w zakresie promo-
wania i wdrażania prawidłowych metod wycho-
wawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie. Aspekt pro-
filaktyczny wydaje się szczególnie istotny w kon-
tekście nowej regulacji prawnej wprowadzonej 
w 2010 roku do kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego zakazującej stosowania kar cielesnych 
wobec dzieci. Podkreślono, że po roku obo-
wiązywania znowelizowanej ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie w dwudziestu 
czterech powiatach realizowano tego typu pro-
gramy, przy czym w dziewięciu powiatach: ko-
zienickim, makowskim, ostrołęckim grodzkim, 
warszawskim zachodnim, wyszkowskim, zwo-
leńskim, płońskim, pruszkowskim i m.st. War-
szawa realizowano więcej niż jeden tego typu 
program. Jednakże aż osiemnaście powiatów 
nie posiada tego typu programów. 

Przedstawiono, że samorząd województwa 
mazowieckiego wywiązał się z zapisów usta-
wowych i dnia 15 marca 2011 roku Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego przyjął Wojewódzki 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na lata 2011-2016. Realizację tego Programu 
w 2011 roku omówiła Pani Lidia Ułanowska – 
Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej. Przedstawiła założenia i cele 
Wojewódzkiego Programu. Pokazała zadania re-
alizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w 2011 roku, jak np. współorganizację 
konferencji pn. „Pomoc dzieciom-ofiarom prze-
stępstw” dotyczącej wielowymiarowej ochrony 
i pomocy dzieciom krzywdzonym. Przedstawiła 
efekty zorganizowanych seminariów na temat: 
opracowania, wdrażania i realizacji programów 
pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz pro-
gramów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pod-
kreśliła, że wspólnie z uczestnikami spotkań, 

fot. Tomasz Stefański
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zostały wypracowane metody pracy z ofiarą 
i sprawcą przemocy w rodzinie. 

Pani Lidia Ułanowska przedstawiła też dodat-
kowe zaangażowanie Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej w działania na rzecz zapo-
biegania handlowi ludźmi. W bieżącym roku 
zorganizowano seminarium Sztuka pomaga-
nia ofiarom handlu ludźmi, na którym przedsta-
wiono metody i specyfikę pracy z ofiarą handlu 
ludźmi. Szczegółowo omówiono system wspar-
cia ofiar handlu ludźmi w ramach ośrodka 
interwencji kryzysowej, który ma charakter mul-
tidyscyplinarny, tj. wymagający zaangażowania 
i współpracy wielu podmiotów. Przedstawiono 
zasady udzielania pomocy ofiarom handlu 
ludźmi w ośrodkach interwencji kryzysowej, 
a także rolę i zadania niektórych instytucji od-
powiedzialnych za udzielanie pomocy ofia-
rom handlu ludźmi. Na zakończenie swojego 
wystąpienia Pani Lidia Ułanowska przedstawiła 
plany zadań Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej na 2012 rok dotyczące przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie. Zachęciła uczestników 
konferencji do udziału w otwartych konkursach 
ofert dla organizacji pozarządowych ogłasza-
nych z tematyki przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

Następnie Pani Marzena Bartosiewicz z Depar-
tamentu Pomocy i Integracji Społecznej z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła 
zasady podejmowania interwencji w środowisku 
wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzi-
nie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. 
Ukazała mocne strony tej procedury, jak rów-
nież problemy jakie można będzie napotkać 
przy jej realizacji. Wystąpienie Pani Marzeny 
Bartosiewicz spowodowało żywą dyskusję, któ-
rej uczestnicy przedstawili swoje obawy, co do 
sposobu realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, 
a także ukazywali trudności, z jakimi spotykają 
się przy tworzeniu i pracy zespołów interdyscy-
plinarnych (problemy dotyczą głównie: godzin 
pracy, zadań, terminowości, braku współ-
pracy różnych służb działających w środowisku 
lokalnym). 

W czasie dyskusji były też pozytywne świadectwa 
osób z gmin, w których istnieją i sprawnie dzia-
łają zespoły interdyscyplinarne. Stwierdzono, że 
nie tyle nowe zapisy ustawowe są wadliwe, ale 
ważny jest tzw. czynnik ludzki – otwartość, chęć 
współpracy i zaangażowanie przedstawicieli róż-
nych służb w działania na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym.

Druga część konferencji była skoncentrowana 
na przedstawieniu stanu realizacji programów 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 
sprawców przemocy w rodzinie na terenie woje-
wództwa mazowieckiego. Próby charakterystyki 
psychologicznej sprawcy przemocy w rodzinie 
dokonała Pani Ewa Chmurska – kierownik działu 
terapeutycznego dla skazanych uzależnionych 
od alkoholu w Areszcie Śledczym Warszawa-Mo-
kotów, wykładowczyni Studium Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie, która podkreśliła, że 
nie ma jednolitego profilu sprawcy przemocy, 
jednakże można wskazać pewne czynniki, które 
zwiększają prawdopodobieństwo użycia przez 
człowieka przemocy jak np. uzależnienie od sub-
stancji psychoaktywnych, zmiany organiczne 
mózgu, choroby psychiczne sprawcy. Przedsta-
wiła typologię sprawców przemocy wg Donalda 
Duttona, który podzielił sprawców na: psychopa-
tycznych, superopanowanych agresorów, labil-
nych emocjonalnie. W zależności do jakiej grupy 

fot. Tomasz Stefański
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należy sprawca opracowuje się odpowiedni dla 
niego plan terapii. Pani Ewa Chmurska podkre-
śliła, jak ważna, ale i trudna jest terapia spraw-
ców przemocy w rodzinie, omówiła własne 
doświadczenia w pracy w Areszcie Śledczym 
Warszawa-Mokotów ze sprawcami przemocy. 
Pokazała, jak istotne jest, żeby programy dla 
sprawców przemocy w rodzinie tworzyły oka-
zję do badania osobistych systemów przekonań, 
postaw i nastawień emocjonalnych, które ini-
cjują i wzmacniają stosowanie przemocy przez 
sprawców. Uczestnicy tego rodzaju programów 
powinni też otrzymać możliwość ćwiczenia no-
wych, konstruktywnych form myślenia i reago-
wania, służących skutecznej kontroli nad ich 
szkodliwymi zachowaniami. 

Interesującą częścią spotkania był wykład Pana 
Michała Lewoc – sędziego, koordynatora Ze-
społu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Departamencie Praw Człowieka w Minister-
stwie Sprawiedliwości, który szczegółowo omó-
wił działania organów wymiaru sprawiedliwości 
w odniesieniu do sprawcy, ich zakres i ocenę 
skuteczności. Podkreślił, że istnieją teraz nowe 
środki probacyjne orzekane wobec sprawców 
przemocy w rodzinie tj. zakaz zbliżania się do 
określonych osób (pokrzywdzonego) oraz na-
kaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym. Wartym podkreślenia jest 
fakt, że sądy w dalszym ciągu zbyt rzadko zo-
bowiązują sprawców przemocy w rodzinie do 
udziału w programach oddziaływań korekcyjno-
-edukacyjnych. 

Zadania z zakresu administracji rządowej reali-
zowane przez powiat, dotyczące opracowania 
i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-
-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie, omówiły: Pani Bożena Zagórska 
– Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajo-
wego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego oraz Pani Jolanta Truszewska – kierow-
nik Wydziału Polityki Społecznej w Delegaturze 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Cie-
chanowie. W roku 2011 programy te realizo-

wane są w powiatach: pruszkowskim, mławskim, 
płońskim, sierpeckim, płockim ziemskim, pło-
ckim grodzkim, m.st. Warszawa, pułtuskim. 
Przedstawiono, co należy uwzględnić w trak-
cie realizacji tych programów np. konieczne jest 
ich prowadzenie przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach, o których mowa w §9 Rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
22 lutego 2011 roku. Istotne jest też i to, że od-
działywań tych nie prowadzi się w miejscach, 
w których udziela się pomocy i wsparcia ofia-
rom przemocy w rodzinie. Realizując tego typu 
programy należy uwzględnić specyfikę różnych 
grup sprawców przemocy i dostosować do nich 
program zajęć. 

Ostatnim wystąpieniem na konferencji był wy-
kład Pani nadkomisarz Agnieszki Guza – eksperta 
Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich 
i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wo-
jewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, na te-
mat Roli policji w działaniach odnoszących się do 
sprawcy przemocy w rodzinie. Szczegółowo zo-
stała przedstawiona interwencja policji, której 
celem jest zatrzymanie przemocy „tu i teraz”, 
zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanym, 
udzielenie doraźnej pomocy. Podkreślono fakt, 
że policja stanowi tylko jedno z ogniw systemu 
pomocy, dlatego też tak ważna jest współpraca 
i wymiana informacji pomiędzy członkami po-
szczególnych służb zobligowanych ustawą do 
stosowania procedury „Niebieskie Karty”.

Konferencję zakończyły: Pani Lidia Ułanowska 
i Pani Wiesława Kacperek-Biegańska, które wy-
raziły nadzieję, że spotkanie to przyczyni się 
do zwiększenia wiedzy oraz integracji środo-
wiska działającego na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w województwie mazo-
wieckim.

Katarzyna Kowolik 
Wydział ds. Profilaktyki  

i Wdrażania Programów Społecznych 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
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Wsparcie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi (…)

W ramach działań realizowanych przez Obser-
watorium Integracji Społecznej, 9 listopada 
2011 roku jako kolejny etap badania pn. Wspar-
cie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi 
w ramach instytucji pomocy i integracji społecz-
nej na Mazowszu zostało zorganizowane semi-
narium. 

Do udziału w nim zostali zaproszeni przedsta-
wiciele środowiskowych domów samopomocy, 
warsztatów terapii zajęciowej, organizacji po-
zarządowych, ośrodków pomocy społecznej, 
powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz 
instytucji rządowych i samorządowych działa-
jących w obszarze polityki społecznej. 

Celem seminarium było zebranie od przed-
stawicieli tych instytucji opinii oraz wniosków 
na temat możliwości wzbogacenia jakości 
i efektywności działań w środowisku lokalnym 
na rzecz osób zaburzonych psychicznie. Uzy-
skane informacje będą stanowiły kolejne źródło 
danych jakościowych zaprezentowanych w ra-
porcie z badania. 

W pierwszej części spotkania Lidia Ułanowska 
– Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej po przywitaniu wszystkich 
gości, przedstawiła uczestnikom seminarium za-
łożenia Narodowego Programu Ochrony Zdro-
wia Psychicznego. Zgodnie z wprowadzonymi 
zmianami w ustawie o ochronie zdrowia psy-
chicznego (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 19) wszyst-
kie szczeble samorządu terytorialnego mają 
obowiązek stworzenia „lokalnego programu 
ochrony zdrowia psychicznego”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego 
w czerwcu bieżącego roku rozpoczął pracę 
nad opracowaniem Mazowieckiego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego (MPOZP). Celem 
nadrzędnym Programu jest poprawa zdrowia 
psychicznego mieszkańców województwa ma-
zowieckiego oraz podniesienie jakości życia osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Program będzie re-
alizowany w latach 2011–2015 przy współpracy 
instytucji i organizacji pozarządowych działa-
jących między innymi w obszarze: ochrony 
zdrowia psychicznego, edukacji, rynku pracy, 
pomocy i integracji społecznej. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej bę-
dzie partnerem Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego podczas realizacji i wdrażania 
zadań z obszaru pomocy i integracji społecznej. 
Do zadań tych będzie należeć między innymi: 

❚  tworzenie sieci powiązań pomiędzy obszarem 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
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❚  rozwój współpracy sektora publicznego z sek-
torem pozarządowym w zakresie wsparcia 
osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależ-
nionymi,

❚  stworzenie optymalnej sieci stacjonarnej po-
mocy społecznej dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi,

❚  zapewnienie pomocy bytowej oraz miesz-
kaniowej wszystkim osobom z zaburzeniami 
psychicznymi i uzależnionymi,

❚  stworzenie optymalnej sieci środowiskowych 
form wsparcia dziennego dla osób z zaburze-
niami psychicznymi.

❚  opracowanie Mazowieckiego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego (MPOZP) w czę-
ści dotyczącej wsparcia społecznego.

W dalszej części przedstawiono uczestnikom 
spotkania cel, metodologię i etapy realizacji 
badania pn. System wsparcia społecznego osób 
z zaburzeniami psychicznymi w ramach insty-
tucji pomocy i integracji społecznej na Mazow-
szu. Celem tego badania jest zdiagnozowanie 
istniejącego systemu oparcia dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, opracowanie mode-
lowych rozwiązań i rekomendacji, a w dalszej 
kolejności opracowanie Wojewódzkiego Pro-
gramu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Badanie 
jest realizowane wieloetapowo poprzez ana-
lizę aktów prawnych, dokumentacji, opracowań 
naukowych, przeprowadzenie wywiadów indy-
widualnych z dobranymi losowo przedstawicie-
lami instytucji działających w obszarze zdrowia 
psychicznego, analizę działalności organizacji 
pozarządowych działających na rzecz tej grupy, 
organizacja seminarium oraz jako końcowy etap 
– opracowanie raportu z badań. 

Druga część spotkania miała formę pracy war-
sztatowej. Uczestnicy pracowali w dwóch rów-
noległych grupach tematycznych. Pani Ewa 
Kucharczyk-Deja – Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy Warszawa-Bielany była 
moderatorem grupy pracującej nad wypraco-
waniem modelowego systemu oparcia społecz-
nego dla osób chorych psychicznie. Pozostali 
uczestnicy seminarium pracowali nad podob-
nym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Moderatorem tej dyskusji była 
Pani Zofia Pągowska – Kierownik Środowisko-
wego Domu Samopomocy Warszawa-Mokotów. 
Uczestnicy dwóch grup warsztatowych zwrócili 
uwagę na podobne deficyty w systemie wspar-
cia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Efektem końcowym warsztatów było wypra-
cowanie blisko pięćdziesięciu wniosków, na 
podstawie których zostaną opracowane reko-
mendacje do Mazowieckiego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. 

Danuta Książek 
Wydział ds. Badań Społecznych 

Obserwatorium Integracji Społecznej
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co nowego w prawie?

Gmina, powiat i samorząd województwa mazo-
wieckiego przygotowują ocenę zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej.

Zapis ten definiuje art. 16a Ustawy z dnia 
18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej oraz ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz. U. 2011 Nr 81 poz. 440).

Organ wykonawczy jednostki samorządu teryto-
rialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwiet-
nia odpowiednio Radzie Gminy, Radzie Powiatu, 
a do dnia 30 czerwca Sejmikowi Województwa 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego 
ocenę, która wraz z rekomendacjami, jest pod-
stawą do planowania budżetu na rok następny. 

Ocena obejmuje dane liczbowe dotyczące osób 
i rodzin korzystających z pomocy społecznej, ro-
dzaje problemów i ich rozkład ilościowy. W skład 
oceny wchodzi również opis zasobów pomocy 
społecznej: infrastruktura, struktura kadry pra-
cowniczej, organizacje pozarządowe i nakłady 
finansowe na zadania pomocy społecznej, bez 
względu na podmiot je finansujący i realizujący.

W tej chwili trwają prace nad udoskonaleniem 
narzędzia badawczego do przeprowadzenia 
diagnozy, która od 2012 r. zastąpi dotychczas 
opracowywany Bilans potrzeb pomocy społecznej. 

W tym celu Instytut Rozwoju Służb Społecznych 
w Warszawie, w porozumieniu z Departamen-
tem Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, w lipcu 2011 roku 
przedstawił propozycję nowego narzędzia ba-
dawczego.1 

Dokument ten został poddany konsultacjom 
kadry Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiato-
wych Centrów Pomocy Rodzinie, którą popro-

1 (www.irss.pl)

szono o wstępne zapoznanie się z powyższym 
dokumentem i dokonanie uwag, spostrzeżeń 
i ewentualnych propozycji, celem sformułowa-
nia ostatecznej konstrukcji narzędzia.

Dokształcanie zawodowe pracowników socjal-
nych.

Ustawa umożliwiła marszałkowi województwa 
usytuowanie komisji egzaminacyjnej ds. specja-
lizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny 
przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
(w województwie jest to Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej) lub przy innym podmiocie, 
którego organem prowadzącym jest samorząd 
województwa.

Wprowadzono nowy zapis dotyczący pobierania 
opłat za przystąpienie do egzaminu ze specja-
lizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik so-
cjalny. Absolwenci kursów są zobowiązani do 
wniesienia opłaty w wysokości 10% przecięt-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w poprzednim roku kalendarzowym. Taka sama 
opłata będzie poobierana za egzamin popraw-
kowy. 

Superwizja pracy socjalnej – nowa metoda dosko-
nalenia zawodowego pracowników socjalnych.

Ustawa wprowadziła zapis mówiący o prawie 
pracowników socjalnych do korzystania z po-
radnictwa prowadzonego przez superwizorów 
pracy socjalnej (z ang. supervision oznacza kon-
trolę, kierowanie, nadzór). 

Poradnictwo ma na celu zachowanie i wzmoc-
nienie kompetencji zawodowych, utrzymanie 
wysokiego poziomu świadczonych usług oraz 
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 

Superwizja jest więc metodą kierowania pracow-
nikami polegającą na doskonaleniu ich sprawno-
ści w osiąganiu celów organizacji poprzez stały 
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proces konsultacyjny, przebiegający pomiędzy 
kierownictwem a pracownikami.

Superwizorem pracy socjalnej może zostać 
osoba, która ukończy szkolenie metodyczne 
i uzyska stosowny certyfikat.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej w znaczący sposób reformuje 
system opieki zastępczej. Stawia się w niej 
przede wszystkim na profilaktykę i rozwój ro-
dzinnej pieczy zastępczej. W inny niż dotychczas 
sposób reguluje procedury adopcyjne. Okre-
śla zasady i formy sprawowania pieczy zastęp-
czej, rodzaj pomocy w usamodzielnianiu się jej 
wychowanków oraz zadania administracji pub-
licznej w zakresie wspierania rodziny. Ustawa 
opublikowana w Dz.U. Nr 149, poz. 887 wej-
dzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. (wyjątek 
stanowi art. 241, który wszedł w życie 5 sierp-
nia 2011 r.).

Poniżej prezentujemy zadania własne i zlecone 
samorządowi województwa dotyczące adopcji.

W myśl art. 183 do zadań własnych samorządu 
województwa należy: 

1)  prowadzenie interwencyjnych ośrodków pre-
adopcyjnych i regionalnych placówek opie-
kuńczo-terapeutycznych; 

2)  opracowywanie programów dotyczących 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej, będących integralną częścią strate-
gii rozwoju województwa;

3)  promowanie nowych rozwiązań w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej;

4)  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finanso-
wych z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich 
właściwemu wojewodzie, w wersji elektro-
nicznej, z zastosowaniem systemu teleinfor-
matycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi do 
zadań zleconych z zakresu administracji rzą-

dowej realizowanych przez samorząd woje-
wództwa należy organizowanie i prowadzenie 
ośrodków adopcyjnych (art. 184). Ośrodek ad-
opcyjny prowadzi samorząd województwa lub 
podmiot, któremu samorząd zlecił realizację za-
dania. W takim przypadku marszałek wojewódz-
twa zleca prowadzenie ośrodka adopcyjnego na 
okres co najmniej 5 lat (art. 154 ust. 3).

Ustawa przewiduje, że placówki te muszą być 
dostosowane do nowych przepisów. Na gruncie 
przedmiotowej ustawy prowadzone będą przez 
marszałków województw i staną się zadaniem 
zleconym finansowanym z budżetu państwa. 
Ośrodki te będą zajmować się tylko poszuki-
waniem kandydatów na rodziców adopcyjnych 
i procedurami przysposobienia dzieci. I to mar-
szałek województwa wyznaczy ośrodek adop-
cyjny, który będzie prowadził wojewódzki bank 
danych o dzieciach oczekujących na przyspo-
sobienie.

Marszałkowie województw w terminie do 31 
grudnia 2011 r. muszą powołać ośrodki adop-
cyjne, które będą funkcjonować zgodnie z no-
wymi zasadami (art. 241). Przepisy określają, że 
do 15 stycznia 2012 roku podmiot prowadzący 
ośrodek opiekuńczo-adopcyjny powinien prze-
kazać marszałkowi dokumentację dotyczącą 
osób zgłaszających gotowość przysposobienia 
dziecka oraz prowadzonych procedur przyspo-
sobienia (art. 241 ust. 4). 

Zgodnie z nową ustawą zadania z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
w województwie zostały wskazane do realizacji 
Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej. 
W przypadku województwa mazowieckiego ta-
kim ośrodkiem jest Mazowieckie Centrum Poli-
tyki Społecznej.

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

Celem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego jest zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym, promocja zdrowia psychicznego, 
zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi pomocy medycznej i innych form pomocy 
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niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym 
i społecznym oraz rozwój badań naukowych z tej 
dziedziny.

Narodowy Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego, którego realizacja została zainicjo-
wana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
28 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 128; na 
podstawie art. 2 ust. 6 Ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. O ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. 
Nr 111, poz. 535, z późn. zm.) nakłada obowiązek 
tworzenia odpowiednich programów na wszyst-
kie szczeble samorządu terytorialnego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego roz-
począł pracę nad utworzeniem wieloletniego 
programu. W tym celu powołano 29 czerwca 
2011 roku Mazowiecką Radę Zdrowia Psychicz-
nego. W pracach Rady będzie uczestniczyć Pani 
Lidia Ułanowska – Zastępca Dyrektora Mazowie-
ckiego Centrum Polityki Społecznej.

Program wojewódzki, jak również programy po-
wiatowe i gminne będą opracowywane w opar-
ciu o harmonogram realizacji zadań z tego 
zakresu przez samorządy.

Harmonogram realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  
w zakresie zadań samorządu województwa2

2  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, Dz. U. Nr. 24, poz. 128

Cel główny Cele szczegółowe Zadania

I.  Promocja zdrowia psy-
chicznego i zapobieganie 
zaburzeniom psychicz-
nym

1.  Upowszechnienie wiedzy na 
temat zdrowia psychicznego, 
kształtowanie zachowań 
i stylu życia korzystnych dla 
zdrowia psychicznego, rozwi-
janie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach zagrażają-
cych zdrowiu psychicznemu.

❚   Ustalenie priorytetów promocji 
zdrowia psychicznego na terenie 
województwa.

❚   Opracowanie regionalnych pro-
gramów promocji zdrowia psy-
chicznego.

2.  Zwiększenie integracji spo-
łecznej osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

1.  Opracowanie programów infor-
macyjno-edukacyjnych sprzyja-
jącym postawom zrozumienia 
i akceptacji oraz przeciwdziała-
jących dyskryminacji osób z za-
burzeniami psychicznymi.

2.  Realizacja programów informa-
cyjno-edukacyjnych.

3.  Organizacja systemu porad-
nictwa i pomocy w stanach 
kryzysu psychicznego.

1.  Prowadzenie działań (np. kam-
panie informacyjne, publikacja 
przewodników) informujących 
o dostępnej w województwie 
pomocy dla ofiar przemocy, ka-
tastrof i klęsk żywiołowych.
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II.  Zapewnienie osobom 
z zaburzeniami psychicz-
nymi wielostronnej i po-
wszechnie dostępnej 
opieki zdrowotnej oraz 
innych form opieki i po-
mocy niezbędnych do 
życia w środowisku ro-
dzinnym i społecznym.

Upowszechnienie środowisko-
wego modelu psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej.

1.  Opracowanie (z uwzględnieniem 
programów powiatowych) woje-
wódzkiego programu zwiększa-
nia dostępności i zmniejszania 
nierówności środowiskowej psy-
chiatrycznej opieki zdrowotnej, 
w tym zwłaszcza dbałość o formy 
niezbędne do tworzenia centrów 
zdrowia psychicznego.

2.  Realizacja programu zwiększania 
dostępności i zmniejszania nie-
równości środowiskowej psy-
chiatrycznej opieki zdrowotnej 
w województwie.

3.  Uzgadnianie umiejscawiania 
i obszaru działań sieci centrów 
zdrowia psychicznego w woje-
wództwie.

4.  Opracowanie planów stop-
niowego zmniejszania i prze-
kształcania dużych szpitali 
psychiatrycznych w placówki 
wyspecjalizowane, zapewnia-
jące profilowane usługi zdro-
wotne (w tym: rehabilitacyjne, 
sądowo psychiatryczne oraz 
opiekuńczo-lecznicze) z jedno-
czesnym przenoszeniem zadań 
podstawowej psychiatrycznej 
opieki stacjonarnej do oddzia-
łów szpitali ogólnych.

5.  Wdrażanie planu stopniowego 
zmniejszania i przekształcania 
dużych szpitali psychiatrycz-
nych w placówki wyspecjalizo-
wane, zapewniające profilowane 
usługi zdrowotne.

2.  Upowszechnienie zróżni-
cowanych form pomocy 
i oparcia społecznego.

1.  Opracowanie wojewódzkiego 
programu poszerzenia, zróżni-
cowania i unowocześnienia po- 
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   mocy i oparcia społecznego dla 
osób z zaburzeniami psychicz-
nymi w zakresie pomocy: byto-
wej, mieszkaniowej, stacjonarnej, 
samopomocy środowiskowej.

2.  Realizacja wojewódzkiego pro-
gramu poszerzenia, zróżnicowa-
nia i unowocześnienia pomocy 
i oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
w zakresie pomocy: bytowej, 
mieszkaniowej, stacjonarnej, sa-
mopomocy środowiskowej.

3.  Wspieranie, finansowe samopo-
mocowych projektów organizacji 
pozarządowych służących roz-
wojowi form oparcia społecz-
nego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

4.  Współpraca z pozarządowymi 
organizacjami samopomoco-
wymi realizującymi zróżnico-
wane formy oparcia społecznego 
dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, które wymagają dzia-
łania ciągłego.

4.  Aktywizacja zawodowa 
osób z zaburzeniami psy-
chicznymi.

1.  Opracowanie wojewódzkiego 
programu rozwoju zróżnico-
wanych form wspieranego za-
trudnienia i przedsiębiorczości 
społecznej, dostosowanych do 
potrzeb osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

2.  Realizacja wojewódzkiego pro-
gramu rozwoju zróżnicowanych 
form wspieranego zatrudnienia 
i przedsiębiorczości społecznej, 
dostosowanych do potrzeb osób 
z zaburzeniami psychicznymi.
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3.  Zwiększenie dostępności reha-
bilitacji zawodowej, organiza-
cja poradnictwa zawodowego 
i szkoleń zawodowych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

4.  Prowadzenie kampanii szko-
leniowo-informacyjnej adre-
sowanej do pracodawców, 
promujących zatrudnienie osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

4.  Skoordynowanie różnych 
form opieki i pomocy.

1.  Powołanie wojewódzkiego ze-
społu koordynującego realizację 
Programu z zadaniami: opraco-
wanie regionalnego programu 
ochrony zdrowia psychicznego 
uwzględniającego programy 
powiatowe i potrzeby ludności 
województwa w zakresie zdro-
wia psychicznego i opieki psy-
chiatrycznej oraz dostosowanie 
do nich skoordynowanej dzia-
łalności różnych form pomocy 
i oparcia społecznego, a także 
aktywizacji zawodowej, realiza-
cji, koordynowania i monitoro-
wania programu.

2.  Opracowanie regionalnego pro-
gramu ochrony zdrowia psy-
chicznego.

3.  Realizacja, koordynowanie  
i monitorowanie regionalnego 
programu ochrony zdrowia psy-
chicznego.

4.  Przygotowanie aktualizowanego 
corocznie przewodnika informu-
jącego  o dostępnych formach 
opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej oraz aktywizacji za-
wodowej osób z zaburzeniami 
psychicznymi.
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Harmonogram realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  
w zakresie zadań samorządu powiatów i gmin3 

3 Tamże Cel główny Cele szczegółowe Zadania

I.  Promocja zdrowia psy-
chicznego i zapobieganie 
zaburzeniom psychicz-
nym.

1.  Upowszechnienie wiedzy na 
temat zdrowia psychicznego, 
kształtowanie zachowań 
i stylu życia korzystnych dla 
zdrowia psychicznego, rozwi-
janie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach zagrażają-
cych zdrowiu psychicznemu.

1.  Ustalenie priorytetów promocji 
zdrowia psychicznego na tere-
nie województwa.

2.  Opracowanie lokalnych progra-
mów promocji zdrowia psychicz-
nego.

3.  Realizacja lokalnych programów 
promocji zdrowia psychicznego.

2.  Zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym.

1.  Opracowanie programów za-
pobiegających przemocy w ro-
dzinie, w szkole i w środowisku 
lokalnym.

2.  Realizacja programów zapobie-
gających przemocy w rodzinie, 
w szkole i w środowisku lokal-
nym, z uwzględnieniem istnie-
jących regulacji prawnych.

3.  Zwiększenie integracji spo-
łecznej osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

1.  Przygotowanie lokalnych pro-
gramów informacyjno-eduka-
cyjnych sprzyjających postawom 
zrozumienia i akceptacji oraz 
przeciwdziałających dyskrymi-
nacji wobec osób z zaburze-
niami psychicznymi.

2.  Realizacja lokalnych programów 
informacyjno-edukacyjnych 
sprzyjających postawom zrozu-
mienia i akceptacji oraz prze-
ciwdziałających dyskryminacji 
wobec osób z zaburzeniami psy-
chicznymi.
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II.  Zapewnienie osobom 
z zaburzeniami psychicz-
nymi wielostronnej i po-
wszechnie dostępnej 
opieki zdrowotnej oraz 
innych form opieki i po-
mocy niezbędnych do 
życia w środowisku ro-
dzinnym i społecznym.

1.  Upowszechnienie środowi-
skowego modelu psychia-
trycznej opieki zdrowotnej.

1.  Opracowanie lokalnego pro-
gramu zwiększania dostępności 
i zmniejszania nierówności róż-
nych form środowiskowej psy-
chiatrycznej opieki zdrowotnej, 
w tym zwłaszcza dbałość o formy 
niezbędne do tworzenia cen-
trów zdrowia psychicznego.

2.  Realizacja lokalnego programu 
zwiększania dostępności, i zmniej-
szania nierówności różnych form 
środowiskowej psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej w powiecie 
i gminie.

3.  Integrowanie działalności pla-
cówek psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej poprzez tworze-
nie lokalnego centrum zdrowia 
psychicznego, zapewniającego 
mieszkańcom powiatu lub 
gminy, kompleksową, środowi-
skową (stacjonarną i niestacjo-
narną) opiekę w zakresie zdrowia 
psychicznego.

2.  Upowszechnienie zróżni-
cowanych form pomocy 
i oparcia społecznego.

1.  Opracowanie lokalnego pro-
gramu poszerzenia, zróżnicowa-
nia i unowocześnienia pomocy 
i oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
w zakresie pomocy bytowej, 
mieszkaniowej, stacjonarnej, sa-
mopomocy środowiskowej.

2.  Realizacja lokalnego programu 
poszerzenia, zróżnicowania i uno-
wocześnienia pomocy i oparcia 
społecznego dla osób z zaburze-
niami psychicznymi.

3.  Wspieranie finansowe samo-
pomocowych projektów służą-
cych rozwojowi form oparcia 
społecznego dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi.
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4.  Zapewnienie ciągłości wspar-
cia finansowego projektom po-
zarządowym realizującym takie 
formy oparcia społecznego dla 
osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, które wymagają działania 
ciągłego.

5.  Zwiększanie udziału zagadnień 
pomocy osobom z zaburzeniami 
psychicznymi w działalności Po-
wiatowych Centrów Pomocy Ro-
dzinie.

3.  Aktywizacja zawodowa osób 
z zaburzeniami psychicz-
nymi.

1.  Opracowanie lokalnego pro-
gramu rozwoju zróżnicowanych 
form wspieranego zatrudnienia 
i przedsiębiorczości społecznej 
dostosowanej do potrzeb osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

2.  Realizacja lokalnego progra- 
mu rozwoju zróżnicowanych 
form wspieranego zatrudnienia 
i przedsiębiorczości społecznej 
dostosowanej do potrzeb osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

3.  Zwiększanie dostępności reha-
bilitacji zawodowej, organiza-
cja poradnictwa zawodowego 
i szkoleń zawodowych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

4.  Przygotowanie kampanii szkole-
niowo-informacyjnej adresowa-
nej do pracodawców promującej 
zatrudnienie osób z zaburze-
niami psychicznymi..

5.  Zwiększenie udziału zagadnień 
zatrudnienia osób z zaburzeniami 
psychicznymi w działalność po-
wiatowych urzędów pracy.
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4.  Skoordynowanie różnych 
form opieki i pomocy.

1.  Powołanie lokalnego zespołu 
koordynującego realizację Pro-
gramu z zadaniami:

❚   opracowania regionalnego 
programu ochrony zdrowia 
psychicznego, potrzeby ludno-
ści powiatu i gminy w zakresie 
zdrowia psychicznego i opieki 
psychiatrycznej oraz dostoso-
wanej do nich skoordynowa-
nej działalności różnych form 
pomocy i oparcia społecznego, 
a także aktywizacji zawodowej,

❚   realizacji, koordynowania i mo-
nitorowania programu.

2.  Opracowania lokalnego programu 
ochrony zdrowia psychicznego, 
zawierającego szczegółowy har-
monogram działań.

3.  Realizacji, koordynowania i mo-
nitorowania lokalnego programu 
ochrony zdrowia psychicznego.

4.  Przygotowania aktualizowanego 
corocznie przewodnika informu-
jącego o dostępnych formach 
opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej oraz aktywizacji za-
wodowej osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. O ogranicze-
niu barier administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców

1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa o ogra-
niczaniu barier administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców. Dlaczego (przynajmniej po-
tencjalnie) jest to ważny akt prawny z punktu 
widzenia partycypacji publicznej, czy samoorga-
nizacji obywateli? Chociażby dlatego, że poprzez 

ograniczenie zbędnych formalności, omawiana 
ustawa może usprawnić funkcjonowanie admi-
nistracji, zwiększyć zaufanie społeczeństwa do 
urzędników, a przez to zachęcić obywateli do 
podejmowania współpracy z urzędnikami i ak-
tywniejszego włączania się w życie publiczne.

Ustawa jest nietypowa, składa się bowiem nie-
mal wyłącznie z artykułów nowelizujących inne 
ustawy pod kątem rzeczonych barier administra-
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cyjnych. Skupimy się na kilku przepisach, które 
są szczególnie ważne z naszego punktu widze-
nia. Przede wszystkim, ustawa o ograniczaniu 
barier administracyjnych zmierza do ukształto-
wania w relacjach instytucji publicznych i oby-
wateli „kultury oświadczeń”. I tak, na przykład, 
art. 1 ustawy zmienia przepisy kodeksu postę-
powania administracyjnego dotyczące postę-
powań w sprawie zaświadczeń. W tego rodzaju 
procedurze organ administracji publicznej nie 
będzie mógł żądać zaświadczenia lub oświad-
czenia nie tylko w sytuacji, gdy fakty urzędni-
kom są znane, ale także wtedy, gdy sam może 
je łatwo pozyskać – na podstawie własnych da-
nych, danych innych podmiotów publicznych, 
publicznych rejestrów, bądź też w kontaktach 
z innymi instytucjami. Inny przykład uproszcze-
nia wynika z art. 59 omawianej ustawy, który 
zmienia ustawę o pomocy społecznej. 

Nowe przepisy ułatwią wnioskowanie do woje-
wody o wydanie zezwolenia na uruchomienie 
Domu Pomocy Społecznej. Dokumenty doty-
czące, na przykład informacji o niezaleganiu 

z podatkami oraz o niekaralności będą mogły 
mieć formę oświadczeń składanych pod ry-
gorem odpowiedzialności karnej. Nie trzeba 
będzie jednak starać się o wypisy z odpowied-
nich rejestrów urzędowych. Podobny mecha-
nizm zastosowano w przypadku zezwoleń na 
prowadzenie placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. Jest to więc kolejne ułatwienie dla 
obywateli zrzeszonych w organizacjach, którzy 
chcą zaangażować się w rozwiązywanie waż-
nych problemów w swoich społecznościach 
lokalnych. 

To tylko niektóre z nowych rozwiązań wprowa-
dzonych w życie ustawą o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębior-
ców. Czy owe bariery rzeczywiście zostaną ogra-
niczone w praktyce, niebawem będzie można 
się przekonać.

Agnieszka Patrzałek 
Wydział ds. Badań Społecznych   

– Obserwatorium Integracji Społecznej
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Dobre praktyki — integracja na Mazowszu

Niepełnosprawni – pełni pasji

25 sierpnia 2011 roku blisko dwieście osób z nie-
pełnosprawnością wystartowało w VII Rajdzie 
Pieszym i Rowerowym Szlakami Puszczy Kampi-
noskiej organizowanym przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia 
„Przyłącz się Do Nas” w Łubcu. Patronat Hono-
rowy nad spotkaniem objęli: Wojewoda Mazo-
wiecki – Jacek Kozłowski i Starosta Warszawski 
Zachodni – Jan Żychliński. Patronat medialny 
objął Express Wieczorny.

Wydarzenie zgromadziło ponad dwieście osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle 
psychicznie chorych z terenu całego Mazowsza 
(byli to głównie podopieczni Środowiskowych 
Domów Samopomocy).

W tym roku zaproszenie na Rajd przyjęli uczest-
nicy ŚDS z : Ostrołęki, Sochaczewa, Makowa Ma-
zowieckiego, Warszawy: z Bemowa, Mokotowa 
i Ochoty, Ciechanowa, Pionek, Wołomina, Czar-
nowa, Wyszogrodu, Czubina, Strzegowa, Łubca, 
podopieczni Domów Pomocy Społecznej i War-
sztatów Terapii Zajęciowej z: Bramek, Czubina 
i Sadowej oraz młodzież z Zespołu Szkół w Bie-
niewicach. Uczestnicy imprezy pokonali dy-

stans blisko dwudziestu kilometrów idąc pieszo 
lub jadąc rowerem. W trakcie leśnej wędrówki, 
podczas odpoczynku na polanie mieli również 
okazję poznać wiele ciekawostek dotyczących 
Kampinoskiego Parku Narodowego, przekaza-
nych przez leśniczych, Pana Grzegorza Mizio 
i Pana Wojciecha Nikonowicza, którzy pełnili rolę 
przewodników. Pracownicy parku w trakcie wę-
drówki prowadzili całą grupę, dbając o to, aby 
nikt się nie zgubił w leśnej gęstwinie.

Po powrocie z wyprawy, o godz. 14:00 rozpo-
częła się oficjalna część imprezy. Swoją obecnoś-
cią zaszczycili nas: Pani Halina Lipke – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim, która reprezentowała 
Wojewodę Mazowieckiego, Pan Jan Żychliński 
– Starosta Warszawski Zachodni, Jolanta Stęp-
niak – członek zarządu w powiecie warszawskim 
zachodnim, Barbara Gębala – Dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Gra-
żyną Staniszewską – Starszym Specjalistą Pracy 
Socjalnej, Marek Deles – przedstawiciel Kampi-
noskiego Parku Narodowego, Andrzej Cieślak – 
Wójt Gminy Leszno, Zenon Reszka – Burmistrz 
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Błonia, Bożena Śliwińska – przewodnicząca ko-
misji do spraw oświaty w Lesznie, Alicja Napurka 
– Kierownik OPS w Starych Babicach, Bożena Wro-
nikowska – Kierownik OPS w Ożarowie Mazowie-
ckim, Anna Fuglewicz – Kierownik OPS w Błoniu, 
Katarzyna Szuflińska – pracownik OPS w Lesz-
nie, Marek Parafiniuk – Dyrektor Zespołu Szkół 
w Bieniewicach, Katarzyna Oleksiewicz - Dyrektor 
przedszkola w Zaborowie, Adam Klecha - Dyrek-
tor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Lesznie, Stanisława Rzymka – Dyrektor 
Gminnej Świetlicy w Łubcu, Bogdan Szymański 
– Prezes Stowarzyszenia KRES, Magdalena Bą-
kowska – przedstawicielka Stowarzyszenia BORIS.

Nad przebiegiem imprezy czuwali opiekunowie 
medyczni, wolontariusze i terapeuci, a oprawę 
muzyczną zapewnił zespół Mandes Band. 

Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali pamiątkowe 
statuetki i podziękowania wykonane w ramach 
zajęć przez uczestników ŚDS w Łubcu. Nagrody 
w postaci albumów i  maskotek ufundowane zo-
stały przez powiat warszawski zachodni. Firma 
Styrmann ufundowała karimaty. Na pamiątkę 
wydarzenia każda z placówek otrzymała zdję-
cie wykonane w trakcie Rajdu. Miłym akcentem 
było ufundowanie przez wójta Gminy Leszno 
dwóch rowerów, które zostały przetestowane 
podczas Rajdu Rowerowego i na pewno będą 
dalej służyć uczestnikom. Na koniec części ofi-
cjalnej podopieczni Środowiskowego Domu  
Samopomocy w Łubcu zaprezentowali program 

artystyczny pt. „Czerwony Kapturek na wesoło”. 
Przedstawienie wywołało wiele pozytywnych 
emocji. Uśmiech, który pojawił się na twarzach 
gości świadczył o tym, że wszystkim program 
bardzo się podobał.

Po obiedzie uczestnicy zostali zaproszeni do za-
bawy tanecznej trwającej do późnych godzin 
popołudniowych. 

Wsparcie w organizacji Rajdu otrzymaliśmy od 
sponsorów i partnerów, których zaprosiliśmy 
do współpracy. Wszyscy otrzymali podzięko-
wania. Do grona instytucji wspierających nas 
podczas tegorocznej imprezy należą: Urząd 
Gminy w Lesznie, Kampinoski Park Narodowy, 
Zespół Szkół w Bieniewicach,  Stowarzysze-
nie BORIS, Firma Styrmann, Dom Pomocy Spo-
łecznej w Bramkach, Dom Pomocy Społecznej 
w Czubinie, zespół muzyczny Mandes Band, 
Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz Się Do Nas”, 
firma „Chłodnia Mazowsze”, „Białuty” Rolnicza 
Spółdzielnia, Bank Żywności SOS, Firma Bittner,  
Cukiernia Lukrecja, Piekarnia Baj, Bakoma  
Sp. z o.o. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Z roku na rok nasza impreza przyciąga coraz 
więcej uczestników. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku spotkamy się w jeszcze większym 
gronie. 

Iwona Zielak  
Kierownik  

Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Łubcu
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Piknik integracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

W dniu 10 września 2011 r. na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Bramkach odbył się pik-
nik integracyjny, zorganizowany z myślą o wy-
chowankach rodzin zastępczych, będących 
uczestnikami projektu „Aktywność szansą na 
lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizowanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie warszaw-
skim zachodnim, a także rodzin zastępczych, za-
mieszkałych na terenie powiatu warszawskiego 
zachodniego. Łącznie w pikniku uczestniczyło 
130 osób.

W samo południe Barbara Gębala – Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powitała 
wszystkich uczestników pikniku oraz zaproszo-
nych gości: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Bramkach wraz z pracownikami, koordyna-
tora projektu – Panią Emilię Izdebską-Stańczyk, 
przedstawiciela Mazowieckiego Centrum Poli-
tyki Społecznej – Panią Agnieszkę Patrzałek, or-
ganizatora wyjazdowych warsztatów w Popowie 
dla młodzieży z rodzin zastępczych – Pana Miko-
łaja Markiewicza wraz z pracownikami oraz pra-
cowników PCPR w Ożarowie Mazowieckim. Dla 
młodzieży uczestniczącej w wyjazdowych war-
sztatach w Popowie, zostały zakupione pamiąt-

kowe książki: „Polska. Dziedzictwo narodowe”, 
które wręczała Pani Dyrektor Barbara Gębala 
i Pan Mikołaj Markiewicz. Ponadto, uczestni-
kom rozdano paszporty Międzynarodowego 
Programu Młodzieżowego „The International 
Award for Young People”. Program ten jest pro-
wadzony przez instytucje zajmujące się mło-
dzieżą i w wielu krajach pomaga w realizacji 
celów edukacyjnych i wychowawczych. Ujmuje 
całościowo nurt tzw. „pedagogiki przeżycia”, 
oferując każdemu uczestnikowi szeroką gamę 
doświadczeń, które uczestnik rozwija w ramach 
czterech dziedzin: Służba, Wyprawa, Umiejętno-
ści, Kondycja fizyczna.

Po części oficjalnej, młodzież zaprezentowała 
próbki swoich opowiadań literackich, w których 
w dowcipny sposób opisywała zabawne sytu-
acje, które miały miejsce w Popowie. Później, 
nadszedł czas by skorzystać z przygotowanych 
atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla 
łasuchów przygotowane zostały ciasta, owoce, 
herbata i kawa oraz zimne napoje. Szczegól-
nym powodzeniem cieszyła się czekoladowa 
fontanna, którą stale otaczał „wianuszek” dzieci. 

W tym samym czasie, młodzież uczestniczyła 
w przygotowanych warsztatach z doradcą za-
wodowym.

Program pikniku był bardzo interesujący, 
przeprowadzono wiele zabaw i konkursów, 
w których wszyscy chętnie brali udział. W przy-
gotowanych stanowiskach młodzież prezen-
towała swoje predyspozycje i umiejętności 
zawodowe. Można było zrobić sobie manicure, 
a nawet obciąć włosy. Chętnych nie brakowało, 
a kolejka była długa. Dla najmłodszych przygo-
towano stanowiska z kredkami i farbami oraz 
grami planszowymi. Dużym powodzeniem cie-
szyła się przejażdżka na kucyku, oczywiście pod 
nadzorem opiekuna. Tradycyjna polska kuchnia 
i muzyka biesiadna stały się impulsem do do-
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brej zabawy. Sprzyjająca pogoda, świetny humor 
uczestników, nagrody, a także walory miejsca 
sprawiły, że zabawom nie było końca. Zadbano, 
by każde dziecko bez względu na wiek spędziło 
czas na miłej i interesującej zabawie.

Piknik był nie tylko imprezą integracyjną, lecz 
także miał na celu edukację społeczną w zakre-
sie rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu 
warszawskiego zachodniego. Rodzice mogli 
wymienić się doświadczeniami i porozmawiać 
o problemach z jakimi często się borykają wy-
chowując dzieci. Mówiono o problemach wy-
chowawczych, problemach dotyczących form 
i możliwości pomocy dziecku, które w wielu 

przypadkach przyjęte do rodziny zastępczej, na 
skutek zaniedbań mają problem z akceptacją 
nowej sytuacji, czy też radzenia sobie w nowych 
warunkach. 

Tak zorganizowane spotkanie, to doskonała oka-
zja by pobyć trochę razem, lepiej się poznać 
i nabrać sił do dalszej współpracy w ramach pro-
jektu. O tym, jak ważna i potrzebna to inicja-
tywa niech świadczy wzrastająca z roku na rok 
frekwencja.

Barbara Gębala 
Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ożarowie Mazowieckim

Sport, integracja i unijne szkolenia w Sadowej

20 września br. na terenie Domu Pomocy Spo-
łecznej w Sadowej odbyła się impreza integra-
cyjno-sportowa Rajd Rowerowy – Sadowa 2011, 
w której uczestniczyło 220 osób niepełnospraw-
nych intelektualnie z ośrodków z terenu powiatu 
warszawskiego zachodniego, ich opiekunów 
oraz wolontariuszy ze szkół w Łomiankach 
i Bieniewicach. Impreza została zorganizowana 
przez stowarzyszenie „Społeczna Pomoc – Sto-
warzyszenie Dom”, dofinansowana przez Sta-
rostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
a honorowy patronat objął Starosta – Jan Ży-
chliński. Pogoda dopisała, więc cały dzień był 
wypełniony rywalizacją sportową, konkursami, 
zabawą, a każdy z uczestników, bez względu na 

możliwości fizyczne i intelektualne, mógł w pełni 
korzystać z przygotowanych atrakcji. Trzydzie-
stu rowerzystów wyruszyło na rajd rowerowy 
szlakami Puszczy Kampinoskiej, osiem cztero-
osobowych drużyn podjęło zaciętą rywalizację 
w zawodach sportowych, a dla osób z ograni-
czeniami ruchowymi przeprowadzono konkurs 
układania puzzli. Ponadto uczestnicy imprezy 
mieli możliwość  rozegrania meczu w badmin-
tona, przejścia specjalnie przygotowanego toru 
przeszkód, próby sił w rzutach do celu, a nawet 
sprawdzenia swojej wiedzy w quizie związanym 
ze sportem i zdrowym stylem życia. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyła się jednak loteria, 
w której za poprawną odpowiedź na wyloso-



wane pytanie można było wygrać bardzo atrak-
cyjne fanty. Po wysiłku i emocjach sportowych 
wszyscy zasiedli przy stołach w plenerze, aby 
odetchnąć i zjeść smakowitą grochówkę, po-
trawy z grilla oraz pyszne ciastka na deser. Po 
południu, gdy sportowcy nieco ochłonęli, wy-
niki zawodów i konkursów oficjalnie zaprezento-
wano na uroczystości z udziałem przedstawicieli 
władz Starostwa Powiatu, przedstawicieli Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie 
Mazowieckim oraz Mazowieckiego Centrum Po-
lityki Społecznej. Wszystkie ekipy oprócz gratu-
lacji, otrzymały statuetki, dyplomy i atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.

Spotkanie w takim gronie było również do-
brą okazją do podsumowania szkoleń zawo-
dowych,  przeprowadzonych latem 2011 r. dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Sadowej. Szkolenia zostały wdrożone w Sado-
wej już po raz trzeci przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Za-
chodnim w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki „Aktywność szansą na lepsze jutro”. 
W tym roku odbyły się aż cztery bardzo ciekawe 
kursy w zakresie: gastronomiczno-kelnerskim, 
stolarstwa, malarstwa pokojowego oraz wizażu. 
Podczas oficjalnej części imprezy uczestnicy 
kursów zaprezentowali swoje nowe umiejęt-
ności i wcielili się w przedstawicieli zawodów, 
których wykonywania uczyli się podczas szko-
leń. Jak pokazuje nasze doświadczenie, szkole-
nia zawodowe dają ogromne korzyści osobom 
niepełnosprawnym nieaktywnym zawodowo. 
Poszerzają kompetencje beneficjentów w sfe-
rze zawodowej oraz społecznej, pozwalają na 
czerpanie satysfakcji z nabytych umiejętności, 
dają okazję do podejmowania nowych wyzwań 
w życiu oraz zwiększają szansę na niezależność 
życiową.

Dobre humory, które towarzyszyły wszystkim 
uczestnikom trzeciej edycji Rajdu Rowerowego 
w Sadowej potwierdziły, że impreza była bardzo 
udana, a organizatorom udało się zrealizować 
zakładane cele.  

Zapraszamy do Sadowej! 

Marzena Zyglewicz   
Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Sadowej
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Historia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sochacze-
wie powstał dzięki zaangażowaniu Rady Osiedlo-
wej mieszkańców dzielnicy Rozlazłów. W czynie 
społecznym wybudowano budynek przy ul. Za-
mkowej, który przez kilka lat służył społeczności 
lokalnej jako miejsce spotkań młodzieży i se-
niorów. W 1980 r. budynek był już opuszczony, 
a na skutek protestów mieszkańców działalność 
klubową zawieszono. Jesienią 1980 r. w porozu-
mieniu z Radą Osiedlową budynek przekazano 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie, 
który wówczas zajmował się sprawami socjal-
nymi. Dyrekcja Zespołu podjęła decyzję o prze-
znaczeniu budynku na Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej dla osób starszych, niepełnospraw-
nych. Od 1 grudnia 1980 r. oficjalnie Dom zaczął 
funkcjonować w formie zakładu budżetowego.

Dokonano w nim niezbędnych napraw, jednak 
w budynku nie było zaplecza kuchennego i ma-
gazynowego. Dla przyjętych od stycznia 1981 r. 
kilkunastu pensjonariuszy dowożono gorące 
posiłki. Wkrótce zgromadzono środki na roz-
budowę i odpowiednie wyposażenie Placówki. 
W celu stworzenia warunków do gotowania po-
siłków na miejscu dobudowano zaplecze ku-
chenne i magazynowe.

To były trudne czasy w historii Domu: kartki na 
mięso, wędlinę, brak środka transportu. Całe za-
opatrzenie dowożono ze sklepów na rowerze 
i wózku, a mimo tych niedogodności radzono 
sobie z bieżącymi trudnościami. Dla urozma-
icenia i wzbogacenia w składniki odżywcze 
dziennego jadłospisu, do posiłków dodawano 
kwaszone w Domu ogórki, kapustę czy też upra-
wiane w przydomowym ogródku warzywa. Ko-
rzystano także ze szczodrości sponsorów.

Dom, to nie tylko posiłki, lecz także miejsce, w któ-
rym odbywały się różne imprezy o charakterze  
integracyjnym. Uroczyście obchodzono w nim 
wszystkie święta, na które zapraszano przed-

szkolaki i uczniów z występami artystycznymi. 
Zawsze panowała u nas rodzinna atmosfera, co 
przejawiało się w przebywaniu ze sobą, wspiera-
niu w trudnych chwilach, wspólnych zabawach  
i wykonywaniu drobnych prac na rzecz Domu. 
Dzięki temu zaspokajano pragnienie poczucia 
wspólnoty i zmniejszano poczucie osamotnienia .

W 1994 r. Dzienny Dom został przejęty przez sa-
morząd terytorialny i przybrał formę prawną  za-
kładu budżetowego, a od 1999 r. jest jednostką 
budżetową  Miasta Sochaczew.

Uzyskanie środka transportu w 1997 r. rozwią-
zało problemy z zaopatrzeniem , a także z prze-
wozem mniej sprawnych pensjonariuszy. W tym 
samym roku rozbudowano siedzibę Domu 
i przeznaczono jej część na placówkę wsparcia 
dziennego dla osób psychicznie chorych i nie-
pełnosprawnych intelektualnie.

W 2005 r. dotychczasową siedzibę Dziennego 
Domu przeznaczono dla Środowiskowego 
Domu Samopomocy, a Dom przeniesiono do 
nowoczesnego, przestronnego, pozbawio-
nego barier architektonicznych budynku przy 
Alei 600-lecia 90, gdzie mieści się także Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Bliskie sąsiedztwo 
jednostek pomocy społecznej ułatwia współ-
pracę, korzystanie ze wspólnych zasobów ma-
terialnych, kadrowych, wspólne realizowanie 
projektów socjalnych.

29



30

Obecnie z usług Dziennego Domu korzysta dzien-
nie około stu trzydziestu pensjonariuszy. Mają oni 
zapewnione  trzy posiłki, zajęcia terapeutyczne, 
edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne.

Kadra Domu przygotowuje i dostarcza po-
siłki również do jadłodajni dla najuboższych przy 
kościele w centrum miasta oraz do siedziby Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy dla czter-
dziestu pięciu użytkowników.

Nasz Dom nawiązał współpracę z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz osób star-
szych. Zorganizowaliśmy kilka imprez o zasięgu 
miejskim, na których promowaliśmy twórczość 
seniorów. Dzięki tym eventom poprawiamy 
wizerunek osób starszych w społeczności lo-
kalnej, rozbudzamy ich aktywność społeczną, 
przeciwdziałamy marginalizacji tej grupy spo-
łecznej poprzez: edukację (kursy obsługi kompu-
tera i korzystania z internetu), odczyty publiczne, 
edukację prozdrowotną, organizowanie akcji 
profilaktycznych (dotowane szczepienia prze-
ciw grypie) imprezy integracyjne, wycieczki, 
zabawy taneczne, udział w imprezach kultural-

nych, sportowych, popularyzację wolontariatu. 
Nawiązaliśmy  kontakty z seniorami z kilku miast 
w Polsce: wymieniamy doświadczenia w czasie 
bezpośrednich spotkań, prezentujemy własny 
dorobek kulturalny, zapoznajemy się z formami 
aktywności seniorów z innych Domów i organi-
zacji seniorskich.

W 2011 r. Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
świętował trzydziestolecie działalności. Przez 
trzy dekady nasza placówka bardzo się zmieniła, 
poważnie rozszerzyła profil swojej działalności, 
otoczyła pomocą znacznie szersze grono pod-
opiecznych i odgrywa znaczącą rolę integrującą 
i aktywizującą środowisko osób starszych. W sie-
dzibie Domu oprócz pensjonariuszy spotykają 
się seniorzy z wielu organizacji pozarządowych, 
podejmują wspólne inicjatywy na rzecz włas-
nego środowiska oraz odgrywają coraz więk-
szą rolę w życiu publicznym.

Teresa Michałowska 
Kierownik 

Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Mieszkańcy Warszawskich Domów Pomocy Społecznej prezentują 
swoje dokonania artystyczne

19 października bieżącego roku w Centrum  
Alzhaimera przy Al. Wilanowskiej 257 odbył się XII 
Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców War-
szawskich Domów Pomocy Społecznej. To cykliczne 
wydarzenie jest organizowane od 1999 roku, 

a jego wieloletnimi współorganizatorami są: Od-
dział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Pracow-
ników Socjalnych, Warszawskie Centrum Pomocy 
Rodzinie, Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia 
Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. 



W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział stu 
dwudziestu Mieszkańców Warszawskich Do-
mów Pomocy Społecznej i Bywalców „Ośrodka 
Nowolipie”. W większości są to osoby o dużej 
dysfunkcji ruchowej, intelektualnej i o bardzo 
niskim statusie materialnym, wyłonione ze swo-
ich macierzystych placówek.

Podczas trwania 12. edycji przeglądu zaprezen-
towany został różnorodny dorobek aktywności 
artystycznej warszawskich placówek. Repertuar 
popisów mieszkańców jest zawsze bardzo inte-
resujący za sprawą: aranżacji literatury pięknej, 
aranżacji autorskich scenariuszy mieszkańców 
i terapeutów, recytacji wierszy własnego autor-
stwa, pokazów różnych form teatralnych i ka-
baretowych, występów zespołów muzycznych. 

Dużą popularnością oraz bardzo dobrymi efek-
tami edukacyjnymi cieszą się wystawy prac  
manualnych mieszkańców placówek całodo-
bowych. Jest to: malarstwo akwarelowe, tka-
ctwo, rzeźba, malarstwo na szkle, decoupage,  
grafika,  fotografia artystyczna i dokumen-
talna, robótki ręczne. 

W latach ubiegłych,  przeglądy twórczości ar-
tystycznej miały charakter wyjazdowy i trwały 
kilka dni. Odbywały się w różnych miejscowoś-
ciach między innymi w: Krynicy Morskiej, Jan-
tarze, Waplewie. W latach 2007–2010 przegląd 
odbywał się w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu 
Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach 
nad Zalewem Zegrzyńskim. 

W trakcie trwania Przeglądu dochodzi do na-
wiązania bliższych kontaktów między miesz-
kańcami domów pomocy społecznej, wymiany 
doświadczeń i umiejętności osób zainteresowa-
nych doskonaleniem działalności artystycznej, 
prezentacji nowych technik manualnych, pisa-
nia scenariuszy, opracowywania choreografii. 

Rokrocznie to wydarzenie spotyka się z bardzo 
pozytywną oceną uczestników, instruktorów 
terapii zajęciowej zaangażowanych w przygo-
towanie imprezy i programów artystycznych, 
dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, a także 
przedstawicieli Urzędu m. st. Warszawy.

XII Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców 
Warszawskich Domów Pomocy Społecznej zakoń-
czył się recitalem Leszka Świdzińskiego, solisty 
Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Dominiki 
Matusiak, studentki Warszawskiego Uniwersy-
tetu Muzycznego,  którzy wykonali kilka arii ope-
retkowych i pieśni włoskich. 

Anna Stroińska 
Specjalista pracy socjalnej  

Ośrodek Nowolipie w Warszawie




