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Słowo wStępne
 
Przekazujemy Państwu trzeci numer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium Integracji 

Społecznej. Czasopismo zostało wydane 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 re-
alizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie zawartej umowy 
z Samorządem Województwa Mazowieckim i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – jednostki 
podległej Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

W bieżącym wydaniu przedstawiamy m. in. artykuł poświęcony współpracy Samorządu Województwa 
Mazowieckiego z Europan Social Network – organizacją zrzeszającą publiczne służby socjalne w Europie. 
Samorząd Województwa Mazowieckiego został jej członkiem w sierpniu 2012 roku.

Mamy nadzieję, że interesujący i przydatny dla naszych Czytelników będzie również tekst 
zawierający wnioski i rekomendacje wypływające z Oceny zasobów pomocy społecznej na 2011 
rok dla województwa mazowieckiego, a także informacja o uruchomionej w wrześniu nowej stro-
nie internetowej Obserwatorium (ois.mazowsze.pl).

W numerze prezentujemy także ciekawe i efektywne rozwiązania z zakresu integracji społecz-
nej realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” i Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa 
w Mieni oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku. Autorom interesujących tekstów dziękujemy 
za przysłane artykuły i podzielenie się z naszymi Czytelnikami interesującymi rozwiązaniami.

Biuletyn zamyka Kalendarium działań podejmowanych przez Wydział ds. Badań Społecznych – 
Obserwatorium Integracji Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Zachęcamy wszystkie instytucje działające w obszarze pomocy społecznej i aktywnej integracji 
do promowania, na łamach naszego Biuletynu, ciekawych wydarzeń i innowacyjnych rozwiązań, 
które będziemy prezentować w kolejnych jego wydaniach.

Życzymy miłej lektury.

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej
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Szanowni Państwo!

Oddajemy do Państwa dyspozycji nową stro-
nę internetową Obserwatorium Integracji 
Społecznej. Strona ta ma być dodatkowym źró-
dłem informacji o naszej działalności. Ponieważ 
jest to ważny element bezpośrednich, codzien-
nych kontaktów z Państwem, postaraliśmy się 
skonstruować ją w sposób prosty, przejrzysty 
i łatwy w obsłudze.

Naszym zamiarem jest jak najszersze udo-
stępnienie Państwu wszelkich, niezbędnych 
informacji o skali problemów społecznych wy-
stępujących na Mazowszu, które mogą okazać 
się przydatne w Państwa pracy. W tym celu 
umożliwiamy pobranie ze strony naszych opra-
cowań, takich jak: raporty z badań, archiwalne 
Bilanse potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 
czy też bieżące diagnozy oraz ocena zasobów 
pomocy społecznej za rok 2011. 

Dostęp do ważnych informacji i bloków te-
matycznych ułatwiają widoczne na stronie 
głównej banery boczne i górne, istnieje tak-
że możliwość zaprenumerowania newslet-
tera z bieżącymi informacjami związanymi  

z działalnością Obserwatorium Integracji 
Społecznej i Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej (MCPS). W najbliższym czasie za-
mierzamy wprowadzić także moduł angloję-
zyczny z podstawowymi informacjami o na-
szym projekcie. Nasza strona internetowa jest 
jednym z elementów serwisu MCPS powiąza-
nym z funkcjonującą stroną podmiotową (ad-
res strony: www.mcps.mazovia.pl) oraz stro-
ną projektu „Razem dla Mazowsza - Edukacja 
w działaniu” prowadzonym przez Wydział ds. 
Realizacji Projektów POKL MCPS (adres strony: 
www.mcps-efs.pl )

Strona ta ma być także przewodnikiem dla 
osób, które mają po raz pierwszy kontakt z pro-
jektem OIS. Na stronie głównej znajdują się 
informacje podstawowe o projekcie oraz „lin-
ki„ do wszystkich funkcjonujących w Polsce 
Obserwatoriów a także informacje o planowa-
nych przez OIS postępowaniach w ramach za-
mówień publicznych.

Wierzę, że nasza nowa strona spodoba się 
Państwu, a informacje na niej zawarte będą 
przydatne w codziennej pracy i ułatwią nasze 
kontakty.

Co nowego w Obserwatorium 
Integracji Społecznej

Nowa strona internetowa  
Obserwatorium Integracji Społecznej

Piotr Nowak-Skyrpan
Kierownik Wydziału ds. Badań Społecznych 

Obserwatorium Integracji Społecznej
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co nowego w oBserwatorium integracji społecznej

Odwiedź nas na stronie:
ois.mazowsze.plois.mazowsze.pl
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„Wielkość zasobów pomocy społecznej de-
terminuje działania pomocowe podejmowa-
ne przez władze samorządowe. Zasoby mogą 
mieć charakter zarówno materialny (pomiesz-
czenia, transport, liczba zatrudnionych osób) 
jak też, finansowy – środki przeznaczane na 
zasiłki i świadczenia.„

W województwie mazowieckim jednostki sa-
morządu lokalnego (gminy, powiaty, wojewódz-
two) w pełni zrealizowały zadania wynikające 
z obowiązku dokonania oceny zasobów na rok 
2011. Organy wykonawcze jednostek samorzą-
dów terytorialnych przedstawiły ocenę zaso-
bów pomocy społecznej do dnia 30 kwietnia 
odpowiednio Radom Gmin i Powiatów. W dniu 
25 czerwca 2012 Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej przedstawiło zaś Ocenę Sejmikowi 
Województwa Mazowieckiego (termin ustawo-
wy 30 czerwca każdego roku). 

Na główną część Oceny, która wraz 
z rekomendacjami jest podstawą do plano-
wania budżetu, złożyły się informacje dotyczące: 
sytuacji demograficznej i społecznej, danych 
o osobach i rodzinach korzystających z pomocy 
społecznej, wybranych (podstawowych)usługach 
świadczonych przez instytucje, zmian wielko-
ści zasobów pomocy społecznej za okres spra-
wozdawczy, stanu ilościowego i jakościowego 
kadry ośrodków pomocy społecznej i powia-
towych centrów pomocy rodzinie, kosztów 
prowadzenia i utrzymania zasobów pomocy 
społecznej, środków finansowych na zadania 

własne i zlecone w obszarze pomocy społecz-
nej w gminach i powiatach województwa ma-
zowieckiego, oraz współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.1

Narzędzie informatyczne do sporządzenia 
Oceny zasobów pomocy społecznej przygo-
tował Instytut Rozwoju Służb Społecznych 
w ramach projektu systemowego EFS 1.16 
„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”. 
Opracowane przez IRSS formularze gminne i po-
wiatowe były wynikiem przeprowadzonej ana-
lizy możliwości efektywnego wdrożenia tego 
narzędzia z maksymalnym wykorzystaniem ist-
niejącej infrastruktury i zasobów informatycz-
nych w obszarze pomocy społecznej w Polsce. 
Analiza wykazała, że najbardziej pasującym 
do tego modelu jest system informatyczny 
Statystycznej Aplikacji Centralnej Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej (SAC)2.

Charakterystyczną cechą Statystycznej 
Aplikacji Centralnej (SAC) jest jej uniwersalny 
charakter, na który składa się jednakowe tempo 
przepływu informacji niezależnie od odległości 

1 Patrz Wprowadzenie do „Oceny zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej w 2011 roku dla 
województwa mazowieckiego” przyjętą uchwałą 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 155 w dniu 
25 czerwca 2012 r., s. 2.

2 Metodologia badań w „Ocenie zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej w 2011 roku dla 
województwa mazowieckiego” przyjęta uchwałą 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 155 w dniu 
25 czerwca 2012 r., s. 7.

Wnioski i rekomendacje wynikające z Oceny 
zasobów pomocy społecznej przeprowadzonej przez 
ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra 
pomocy rodzinie w województwie mazowieckim  
na koniec 2011 roku
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od centralnego serwera, takie same jednost-
ki miary stosowane przy wyliczaniu wskaźni-
ków, porównywalność rodzaju analizowanych 
zjawisk, możliwość wyliczania efektywności 
i skuteczności udzielanej pomocy społecznej. 
Jednak każda z przeprowadzonych Ocen za-
sobów pomocy społecznej dokonywana była 
w określonym kontekście społecznym i w okre-
ślonej rzeczywistości tworzonej przez ekono-
miczną siłę podmiotów, w tym gospodarczych, 
działających na obszarze każdej jednostki. To 
właśnie ekonomiczny potencjał podmiotów 
gospodarczych zwiększa, bądź zmniejsza, pro-
centowy udział osób bezrobotnych w ogólnej 
liczbie ludności w wieku aktywności zawodo-
wej, a tym samym pośrednio wpływa na moż-
liwości i zakres wykorzystania zasobów pomo-
cy społecznej na realizację przez gminę bądź 
powiat zadań własnych w obszarze pomocy 
społecznej.

Analiza materiału badawczego, zebranego 
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
w ramach Oceny zasobów pomocy społecznej 
na 2011 rok z ośrodków pomocy społecznej 
i powiatowych centrów pomocy rodzinie regio-
nu mazowieckiego oraz informacji z Głównego 
Urzędu Statystycznego, stanowi podstawę do 
sformułowania pierwszych wniosków i reko-
mendacji w obszarze pomocy społecznej:

1. W zakresie problemów demograficznych

Województwo Mazowieckie zamieszkuje 
ponad 5 250 tys. osób i pod względem tery-
torium, jak i liczby ludności, jest ono najwięk-
sze w kraju. Liczba mieszkańców Mazowsza 
systematycznie rośnie, przy czym niepokojące 
może być zmniejszanie się tempa tego wzrostu 
(w 2011 roku 0,3%). W latach 2005 – 2011 śred-
nioroczne tempo przyrostu ludności wynosiło 
plus 0,33%, przy czym wyższe było na wsi (plus 
0,40%) niż w miastach (plus 0,29%). Warszawa 
– największe miasto regionu – na koniec roku 

2011 liczyła ok. 1 728 tys. ludności, tj. 32,8% 
ogółu ludności województwa. W latach 2005 
– 2011 roczne tempo przyrostu ludności stoli-
cy kształtowało się od plus 0,18% w 2008 r. do 
plus 0,43% w 2011 r. Średnioroczna stopa przy-
rostu wyniosła plus 0,28%.

Wzrost liczby mieszkańców jest jednak bar-
dziej wynikiem ruchu migracyjnego niż przy-
rostu naturalnego. W 2011 r. w 16 powiatach 
województwa saldo migracji wewnętrznych 
i zagranicznych na pobyt stały było dodat-
nie, w tym w 10 było wyższe niż średnio na 
Mazowszu (w przeliczeniu na 1 000 ludności). 
Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano 
w powiecie piaseczyńskim (15,62‰). Ujemna 
wartość współczynnika ogólnego salda mi-
gracji stałej wystąpiła w 26 powiatach, przy 
czym najniższa w mieście Ostrołęce (-6,64‰). 
Analizując przestrzenny rozkład omawianego 
zjawiska, należy stwierdzić, że powiaty zalud-
niające się w wyniku dodatniego salda migra-
cji wewnętrznych i zagranicznych koncentrują 
się w centralnej części województwa. Jest to 
związane z napływem ludności do Warszawy 
i okolicznych powiatów, głównie w poszukiwa-
niu pracy. Dodatnie saldo migracji odnotowa-
no również w powiatach okalających trzy duże 
miasta: Ostrołękę, Płock i Radom, przy czym we 
wszystkich (poza stolicą) miastach na prawach 
powiatu współczynnik ogólnego salda migracji 
stałej był ujemny.

W latach 2005–2011 zarówno wojewódz-
ki, jak i ogólnopolski współczynnik przyrostu 
naturalnego wykazywał tendencję rosnącą 
do 2008 r. W trzech kolejnych latach podlegał 
on natomiast różnokierunkowym zmianom. 
Na koniec 2011 r. na Mazowszu dodatni przy-
rost naturalny wystąpił w 23 powiatach, przy 
czym w przeliczeniu na 1 000 ludności w 16 
powiatach był wyższy niż przeciętnie w woje-
wództwie (0,80‰). Najwyższą wartość wskaź-
nika odnotowano w mieście Siedlce (4,15‰). 
Ujemny przyrost naturalny wystąpił w 19 

co nowego w oBserwatorium integracji społecznej
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powiatach, a najniższe natężenie omawianego 
współczynnika odnotowano w powiecie lipskim 
(-4,08‰). Z analizy przestrzennego rozkładu 
omawianego zjawiska wynika, że powiaty z do-
datnim przyrostem naturalnym koncentrują się 
głównie w centralnej części województwa oraz 
w bezpośrednim otoczeniu miast na prawach 
powiatu (z wyjątkiem Płocka), natomiast po-
wiaty z ujemnym przyrostem naturalnym poło-
żone są na krańcach zachodnich i wschodnich 
Mazowsza. Prognozuje się, że nadchodzące 
echo głębokiego niżu demograficznego lat 90, 
jak i obecne tendencje niskiego współczynni-
ka przyrostu naturalnego, może spowodować 
duży regres szczególnie w populacji na tere-
nach wiejskich i mniejszych miast naszego re-
gionu. Najdotkliwiej mogą odczuć te zmiany 
resorty oświaty i zdrowia (obserwujemy za-
mykanie przez gminy i powiaty nierentownych 
placówek).

Rekomendacja w obszarze pomocy społecznej
Zmiany demograficzne, starzenie się społe-

czeństwa, wskazują że w woj. mazowieckim 
zwiększy się zapotrzebowanie na usługi społecz-
ne skierowane do tej grupy mieszkańców. Ze 
względu na niskie dochody oraz naturalnie po-
garszający się stan zdrowia osób starszych, wzro-
śnie zapotrzebowanie na usługi świadczone na 
ich rzecz przez pomoc społeczną. Tym samym 
konieczne będzie zwiększenie nakładów na roz-
wój takich form pomocy jak: usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania, rozwój sieci ośrodków 
wsparcia, domów pomocy społecznej i innych 
elastycznych form opieki stacjonarnej. 

W zakresie pomocy osobom starszym i cho-
rym konieczne stanie się także tworzenie wa-
runków minimalizujących zjawisko izolacji 
i osamotnienia, poprzez dalszy rozwój klubów 
seniora, uniwersytetów III wieku i działalność 
organizacji pozarządowych. 

2. W zakresie bezrobocia

Rok 2011 był trzecim z kolei, w którym odno-
towano w województwie mazowieckim wzrost 
liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, przy 
czym skala wzrostu była mniejsza niż przed ro-
kiem oraz znacznie mniejsza niż w 2009 r. Stopa 
bezrobocia rejestrowanego, zarówno w kraju 
jak i w województwie, w 2011 r. była wyższa niż 
w 2010 r. W końcu grudnia wskaźnik krajowy 
ukształtował się na poziomie 12,5%, tj. o 0,1 
pkt proc. wyższym niż w grudniu 2010 r. Stopa 
bezrobocia rejestrowanego w województwie 
w końcu 2011 r. wyniosła 9,9% (tj. o 0,2 pkt 
proc. więcej niż przed rokiem) i była jedną 
z najniższych w kraju. W województwie utrzy-
mało się przestrzenne zróżnicowanie bezrobo-
cia. Wzrost wskaźnika w skali roku odnotowa-
no w 32 powiatach województwa, największy 
w powiecie makowskim (o 3,5 pkt proc.) oraz 
legionowskim, pułtuskim i sierpeckim (po 1,7 
pkt proc.). W powiecie lipskim stopa bezrobo-
cia pozostała na poziomie sprzed roku, a w po-
zostałych powiatach obniżyła się. Największy 
spadek wystąpił w m. Radomiu (o 1,3 pkt proc.), 
w powiatach radomskim i węgrowskim (po 0,9 
pkt proc.) oraz mławskim i wyszkowskim (po 
0,8 pkt. proc.). W województwie utrzymało się 
bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezro-
bocia. Rozpiętość między najniższą a najwyższą 
stopą bezrobocia w powiatach wyniosła 33,4 
pkt proc. (w 2010 r. – 32,5 pkt proc.). Do po-
wiatów o najwyższej stopie bezrobocia nale-
żały: szydłowiecki (37,2%), radomski (29,9%), 
przysuski (26,6%) i makowski(25,0%). Średniej 
dla województwa nie przekroczyły natomiast: 
m.st. Warszawa (3,8%), warszawski zachodni 
(6,6%), grodziski i pruszkowski (po 7,0%), piase-
czyński (7,3%), grójecki (8,0%), otwocki (8,7%) 
oraz m. Siedlce (9,9%)3.

3  Dane uzyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
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Łączna liczba bezrobotnych wyniosła 246 
694 osoby i wzrosła w stosunku do 2010 roku 
o 3,5%. Liczba bezrobotnych długotrwale, czyli 
nie posiadających prawa do zasiłku i pozosta-
jących bez pracy przez ponad 12 miesięcy, wy-
niosła 111 820 osoby.

Rekomendacja w obszarze pomocy społecznej
Rosnąca liczba bezrobotnych mieszkańców 

Mazowsza powoduje konieczność zwiększenia 
nakładów finansowych na świadczenia spo-
łeczne dla tych osób. Szczególnie niepokojące 
jest fakt, że prawie połowa z tych osób to dłu-
gotrwale bezrobotni, będący klientami pomo-
cy społecznej. Stąd konieczność opracowania 
nowych programów aktywizacji zawodowej, 
uwzględniających ścisłą współpracę pomocy 
społecznej i urzędów pracy oraz dostosowanie 
form udzielanego wsparcia do zmieniających 
się potrzeb rynku pracy. Ważne jest również, 
zwiększenie współpracy służb pomocy spo-
łecznej z pracodawcami i organizacjami po-
zarządowymi przy wykorzystaniu potencjału 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej.

3. W zakresie infrastruktury w gminach 
i powiatach

W przypadku infrastruktury gospodarczej 
(przedsiębiorczości) zanotowano spadek liczby 
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 
w gminach. Gminy wykazały, że na terenie wo-
jewództwa pod koniec 2011 roku działało 386 
535 podmiotów gospodarczych (446 126 pod-
miotów w 2010 r.), na co, bez wątpienia, ma 
ogromny wpływ trwający od 2008 r. ogólno-
światowy kryzys gospodarczy. 

Zmianie uległa sytuacja mieszkaniowa. 
Wzrosła w stosunku do 2010 roku liczba miesz-
kań w zasobach gminnych, jak i mieszkań so-
cjalnych, przy jednoczesnym wzroście liczby 

osób oczekujących na ich przyznanie. Ponad 
300 gmin wykazało posiadanie ogółem 115 336 
lokali (109 825 w 2010 r.) i liczbę 12 065 osób 
(11 087 w 2010 r.) oczekujących na mieszkanie 
z zasobów komunalnych. Liczba mieszkań so-
cjalnych wyniosła 9256 (7 957 w 2010 r.) – na-
tomiast liczba osób oczekujących to 6 792 osób 
(6 336 w 2010 r.). Najwięcej oczekujących jest 
w M. St. Warszawie i w gminach powiatów oko-
łowarszawskich (warszawski zachodni, otwoc-
ki, pruszkowski, piaseczyński).

Rekomendacja w obszarze pomocy społecznej
Utrzymujący się brak mieszkań socjalnych 

oraz zmniejszająca się liczba miejsc pra-
cy wymaga rozwoju nowych form wsparcia 
w obszarze pomocy społecznej dla najuboż-
szych mieszkańców Mazowsza. Konieczne staje 
się wzmocnienie rozwoju sieci mieszkań chro-
nionych, szczególnie dla wychowanków placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych i osób z pro-
blemami w zakresie zdrowia psychicznego.

W zakresie infrastruktury oświatowej gminy 
i powiaty wykazały funkcjonowanie: 76 żłob-
ków, 1 468 przedszkoli, 1 623 szkół podstawo-
wych, 837 gimnazjów, 813 świetlic dla dzieci 
i klubów dla młodzieży, 587 szkół średnich, 24 
szkół wyższych. 

W większości przypadków - poza żłobkami 
i szkołami średnimi - wzrosła liczba tych pod-
miotów. Należy także zauważyć wzrost licz-
by dzieci oczekujących na miejsca w żłobkach 
i przedszkolach. Liczba dzieci oczekujących 
na miejsce w żłobkach wynosiła 5 900, zaś 
w przedszkolach - 21 307. Te fakty świadczą 
o tym, że ten rodzaj infrastruktury społecznej 
nie jest wystarczająco rozbudowany w naszym 
regionie. Szczególnie trudna sytuacja występu-
je w Warszawie gdzie na miejsca w żłobkach 
oczekiwało 4 353 dzieci, a na miejsce w przed-
szkolach - 5 388 dzieci.

co nowego w oBserwatorium integracji społecznej
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Rekomendacja w obszarze pomocy społecznej
Brak odpowiedniej liczby miejsc dla dzie-

ci w żłobkach i przedszkolach ma negatywny 
wpływ na funkcjonowanie rodzin, w szczegól-
ności wielodzietnych, dysfunkcyjnych oraz ubo-
gich. W celu wsparcia tych rodzin konieczne 
jest także zwiększenie dostępu do poradnictwa 
psychologiczno-pedagogicznego oraz pomocy 
świadczonej przez asystenta rodziny.

W zakresie infrastruktury kulturalnej gmi-
ny i powiaty wykazały funkcjonowanie: 920 
bibliotek (1 119 w 2010 r.), 282 domów kul-
tury (243 w 2010 r.), 226 sal widowiskowych 
(w tym kin).

Nastąpił także w stosunku do lat poprzed-
nich przyrost liczby obiektów infrastruktury 
kulturalnej. Niepokojący jest jednak znaczący 
spadek liczby bibliotek, co świadczy o spadku 
zainteresowania czytelnictwem w formie wy-
dawnictw drukowanych. 

W zakresie infrastruktury sportowej gmi-
ny i powiaty wykazały funkcjonowanie 2 259 
obiektów (1 735 w 2009 r., 2 452 w 2010 r.) 
sportowych (boisk, hal, pływalni). W tym przy-
padku zanotowano postęp w stosunku do lat 

poprzednich, na co niewątpliwy wpływ miało 
wykorzystywanie środków unijnych do prowa-
dzenia w tym zakresie inwestycji oraz rządowy 
program budowy boisk piłkarskich („Orlików”).

W zakresie infrastruktury zdrowotnej gmi-
ny i powiaty wykazały funkcjonowanie 1 261 
zespołów opieki zdrowotnej na terenie gmin, 
2 029 innych placówek medycznych oraz 44 
szpitali. W zakresie pozostałej infrastruktury 
społecznej gminy i powiaty wykazały funkcjo-
nowanie 602 policyjnych rewirów dzielnico-
wych oraz 4 ośrodki dla cudzoziemców. 

4. Instytucje pomocy społecznej 
funkcjonujące w gminach i powiatach

Z informacji zebranych w ramach dzia-
łań Obserwatorium Integracji Społecznej 
w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 
i na podstawie rejestrów wojewody mazowiec-
kiego wynika, że na terenie województwa w la-
tach 2010 – 2011 funkcjonowała następująca 
liczba placówek:

Rok 2010 Rok 2011
96 domów pomocy społecznej 99 domów pomocy społecznej

60 środowiskowych domów samopomocy 64 środowiskowych domów samopomocy
23 dzienne domy pomocy 23 dzienne domy pomocy

8 domów dla samotnych matek 8 domów dla samotnych matek
57 noclegowni, schronisk dla bezdomnych 45 noclegowni, schronisk dla bezdomnych

13 ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 12 ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
brak danych 11 klubów samopomocy

43 rodzinne domy dziecka 51 rodzinnych domów dziecka
26mieszkań chronionych 34 mieszkania chronione

16 ośrodków interwencji kryzysowej 17 ośrodków interwencji kryzysowej
72 placówki opiekuńczo-wychowawcze 69 placówek opiekuńczo-wychowawczych

4 centra integracji społecznej 4 centra integracji społecznej
3 kluby integracji społecznej 13 klubów integracji społecznej

70 warsztatów terapii zajęciowej 72 warsztaty terapii zajęciowej
brak danych 110 klubów seniora
brak danych 42 uniwersytety III wieku

Żródło: opracowanie własne.
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5 . Szacunkowa liczba rodzin, wymagających 
pomocy społecznej według powodów 
ubiegania się o jej przyznanie w gminach 
i powiatach województwa mazowieckiego 
w latach 2009-2011 

Z danych dotyczących potrzeb rozpoznanych 
przez ośrodki pomocy społecznej wynika, że 
najczęściej występującymi przyczynami trud-
nej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocze-
śnie powody ubiegania się o pomoc społeczną 
w województwie mazowieckim, obok bezrobo-
cia i ubóstwa, będą przede wszystkim: długo-
trwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, 
starość i samotność oraz bezradność rodziców 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

W województwie mazowieckim najważniej-
szym i najdotkliwszym problemem jest nadal 
ubożenie ludności. Tendencja wzrostowa w tym 
zakresie jest nadal silna. Świadczy o tym wzrost 
liczby osób, którym przyznano świadczenie 
z tego powodu o kolejne 7 000 w stosunku do 
roku 2010. W wielu przypadkach przyczyną 
niekorzystnych zjawisk dla rodzin jest ich niski 
status materialny i niezaradność życiowa.

Bezrobocie, będące jedną z głównych przy-
czyn ubiegania się o świadczenia z pomocy spo-
łecznej, ma znaczący wpływ na pogorszanie się 
warunków socjalno–bytowych osób i rodzin. 
Brak możliwości zatrudnienia powoduje, że ro-
dziny mają poważne trudności w zaspakajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych. Także i tu 
zanotowano wzrost liczby osób którym przy-
znano świadczenie z tego powodu o kolejne 
4 000. Nieznacznie wzrosła liczba rodzin zwra-
cających się o pomoc z powodu długotrwałej 
lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności. 
Szacunkowa liczba rodzin, wymagających po-
mocy społecznej według powodów ubiega-
nia się o jej przyznanie w gminach i powia-
tach województwa mazowieckiego w latach 
2009-2011 ukazują poniżej zaprezentowane 
wykresy.

Rekomendacja w obszarze pomocy społecznej
Poznanie powodów ubiegania się o wsparcie 

i prawidłowe rozeznanie lokalnych potrzeb spo-
łecznych wpływa na skuteczność i efektywność 
podejmowanych działań w zakresie pomocy 
społecznej. Dlatego tak ważne jest stałe moni-
torowanie liczby osób i rodzin wymagających 
pomocy społecznej przez jednostki organiza-
cyjne pomocy społecznej na każdym szczeblu 
samorządu. Ważne jest także wypracowanie 
takich form wsparcia osób i rodzin aby sku-
tecznej przeciwdziałać ubóstwu, wykluczeniu 
społecznemu oraz dziedziczeniu biedy. Należy 
wzmocnić działania związane z profi laktyką 
wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem i roz-
biciem poprzez rozwój systemu asysty rodzin-
nej i ośrodków wsparcia środowiskowego, roz-
wój świetlic środowiskowych oraz innych form 
wsparcia dzieci i młodzieży. 

co nowego w oBserwatorium integracji społecznej

Wykres 1: Szacunkowa liczba rodzin, wymagających 
pomocy społecznej według powodów ubiegania się o jej 
przyznanie w gminach w latach 2009-2011 
Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Wnioski i rekomendacje przedstawione w oce-
nie zasobów zostały opracowane na podstawie 
analizy danych przekazywanych przez gminy 
i powiaty. Dotyczą one najważniejszych zagad-
nień wybranych do prezentacji przez pracowni-
ków Obserwatorium Integracji Społecznej. Ze 

względu na niedoskonałość nowego narzędzia, 
którym posługiwano się przy zbieraniu danych 
do oceny oraz niezmiernie krótki czas, pozosta-
wiony na dokonanie ich weryfi kacji i porówna-
nia z innymi źródłami statystycznymi, przedsta-
wiony materiał należy traktować jedynie jako 
wstępny, stanowiący podstawę do dalszych, 
pogłębionych analiz.

Niemniej jednak należy stwierdzić, że nawet 
tak zebrane i przeanalizowane dane stanowią 
bardzo bogaty i ważny materiał pozwalający na 
dokonywanie różnorodnych analiz w obszarze 
pomocy społecznej, ale nie tylko. W związku 
z powyższym w pełni uzasadnione i konieczne 
jest prowadzenie dalszych prac nad udosko-
nalaniem narzędzi informatycznych progra-
mu SAC, w celu wypracowywania efektywnej 
metodologii, pozwalającej na kompleksową 
ocenę, poszczególnych kwesti i i problemów 
społecznych, oraz formułowania stosownych 
wniosków i rekomendacji.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 
przygotowuje się do ewaluacji i udoskonalania 
formularzy Oceny w ramach Obserwatorium 
Integracji Społecznej, w projekcie „Koordynacja 
na rzecz aktywnej integracji” współfi nanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego4.

4  Wyboru treści z „Oceny zasobów pomocy społecznej 
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 
i demografi cznej w 2011 roku dla województwa 
mazowieckiego” oraz uzupełnienia rekomendacji 
i wniosków dokonano w Wydziale ds. Badań 
Społecznych – Obserwatorium Integracji Społecznej 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Wykres 2: Szacunkowa liczba rodzin, wymagających 
pomocy społecznej według powodów ubiegania się 
o jej przyznanie w powiatach w latach 2009-2011 
Źródło: opracowanie własne.
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Londyn - stolica Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, najwięk-
sze miasto Unii Europejskiej i jedno z więk-
szych miast świata było miejscem trzeciej sesji 

roboczej dotyczącej deinstytucjonalizacji zor-
ganizowanej przez European Social Network 
w dniach 29-31 sierpnia 2012 roku. Po Brighton 
i Pradze Czeskiej tym razem Londyn stał się 

Wizyta w Londynie – trzecia sesja warsztatowa 
organizowana przez European Social Network 
pod nazwą: „Zarządzanie zmianami: Rola władz 
publicznych w deinstytucjonalizacji” z udziałem 
przedstawicieli Obserwatorium Integracji Społecznej 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Współpraca zagraniczna 
Obserwatorium Integracji 
Społecznej

Piccadilly Circus – plac i skrzyżowanie głównych ulic w samym sercu teatralnej i rozrywkowej 
dzielnicy West End w Londynie
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miejscem, gdzie przedstawiciele Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier oraz pracownicy i doradcy 
ESN dyskutowali o nowym modelu pomocy 
środowiskowej i nowych kierunkach myślenia 
o pomocy dla osób jej potrzebujących.

Eurpean Social Network - Europejska Sieć 
Społeczna (ESN) to organizacja zrzeszająca 
kluczowe instytucje projektujące i realizują-
ce lokalną publiczną pomoc społeczną w całej 
Europie, powołana w celu budowania skutecz-
nej polityki i praktyki społecznej na podstawie 
wymiany doświadczeń i wiedzy swoich człon-
ków. Celem tej organizacji jest zapewnienie 
wszystkim obywatelom Unii Europejskiej wyso-
kiej jakości pomocy społecznej, a w szczególno-
ści poprawy warunków życia osób najbardziej 
potrzebujących w naszym społeczeństwie.

European Social Network otrzymuje wspar-
cie dla swoich działań w ramach programu Unii 
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności 
społecznej PROGRESS (2007 – 2013). Program 
jest realizowany przez Komisję Europejską, a zo-
stał ustanowiony w celu finansowego wspiera-
nia celów Unii Europejskiej w obszarze zatrud-
nienia, spraw społecznych i równości szans. 
Działania w ramach programu przyczyniają się 
do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” 

w wymienionych wyżej dziedzinach. Program 
został opracowany na 7 lat i skierowany jest 
do wszystkich zainteresowanych stron, które 
mogą pomóc w ukształtowaniu odpowiednich 
i skutecznych przepisów oraz polityki w zakre-
sie zatrudnienia i spraw społecznych w całej 
Unii Europejskiej, na obszarze EFTA-EOG oraz 
w krajach kandydujących i potencjalnie kandy-
dujących do UE. Dla osiągnięcia wyznaczonych 
celów PROGRESS 2007 – 2013 finansuje:

1. Analizy i badania w dziedzinie zatrudnie-
nia, solidarności społecznej i równości 
szans.

2. Monitorowanie i raporty dotyczące wdra-
żania unijnego prawodawstwa i rozwią-
zań w dziedzinie zatrudnienia, solidarno-
ści społecznej i równości szans.

3. Przepływ informacji, wiedzy i rozwiązań 
politycznych między państwami człon-
kowskimi w kwestiach dotyczących prio-
rytetów i celów Unii Europejskiej.

4. Włączenie w debatę o problemach spo-
łecznych zainteresowanych stron i całego 
społeczeństwa.

Więcej informacji na temat progra-
mu PROGRESS można znaleźć na stronie: 
www.ec.europa.eu/progress 

Zawody paraolimpijskie w piłkę ręczną dla 
niewidomych

Zawody paraolimpijskie w piłkę nożną dla 
niewidomych
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Celem wsparcia procesu przejścia od opieki 
instytucjonalnej do usług w oparciu o społecz-
ności lokalne ESN uruchomiła swój pierwszy 
kurs szkoleniowy z udziałem przedstawicieli 
różnych szczebli administracji publicznej i usłu-
godawców z Czech, Węgier, Polski i Słowacji. 
Został on zorganizowany we współpracy 
z Centrum Tizard na Uniwersytecie w Kent. To 
metodyczne wsparcie dla członków ESN z wy-
mienionych krajów ma na celu określenie za-
sad, wartości i umiejętności niezbędnych do 
rozwoju nowoczesnych usług, opartych na spo-
łecznościach lokalnych oraz wspieranie procesu 
ograniczania opieki instytucjonalnej. Dostarcza 
on uczestnikom wiedzy w zakresie planowa-
nia strategicznego i operacyjnego zarządzania 
usługami, co pozwoli im przeanalizować kata-
log obecnie realizowanych w poszczególnych 

krajach usług i opracować strategię zalecanej 
deinstytucjonalizacji.

Londyńska sesja była podzielona na dwie czę-
ści plenarno-warsztatową i panel dyskusyjny. 
W ramach części plenarnej i warsztatowej John 
Halloran Dyrektor Generalny European Social 
Network, przedstawił uczestnikom spotkania 
efekt dotychczasowej współpracy międzynaro-
dowej tj. raport pod tytułem „Tworzenie mode-
lu pomocy środowiskowej”. Raport ten ma za 
zadanie przyczynić się do lepszego zrozumienia, 
czym jest pomoc w środowisku oraz jakie są jej 
prawne, społeczne, ekonomiczne i polityczne 
zalety. Powstał w oparciu o materiały, przykła-
dy dobrych praktyk oraz wskazówki przekazane 
przez grupę roboczą ESN ds. pomocy środowi-
skowej (2009 - 2010) oraz komitet doradczy 
wysokiego szczebla ESN. 

współpraca zagraniczna ois

Najbardziej charakterystyczny most Londynu Tower Bridge
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Jego członkowie to byli ministrowie, eksperci 
Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego 
i posłowie Parlamentu Europejskiego, obec-
nie zajmujący równie wysokie stanowiska. 
Po prezentacji raportu delegaci dyskuto-
wali jakie są możliwości wykorzystania go 
w swoich krajach, regionach czy środowi-
skach. Polska delegacja przedstawiła propozy-
cję zamieszczenia raportu na stronach inter-
netowych Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej (www.mcps.mazovia.pl) i mazo-
wieckiego Obserwatorium Integracji Społecznej  
(ois.mazowsze.pl) oraz jego rozpropagowanie 
za pomocą poczty elektronicznej i newslette-
ra wśród jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej Województwa Mazowieckiego. 
W dalszej części spotkania Ines Bulic, członek 
Europejskiej Grupy Ekspertów (EEG) zajmującej 
się procesem przejścia z opieki instytucjonalnej 
do opieki środowiskowej, przedstawiła zało-
żenia „Wspólnych europejskich wytycznych 
i zestawu narzędzi dotyczący wykorzystania 
funduszy strukturalnych” w procesie deinsty-
tucjonalizacji. Następnie Julie-Beadle Brown, 
wykładowca pedagogiki specjalnej w Centrum 
Tizard, współpracownik ESN, poprowadziła 
część spotkania, podczas której delegacja z każ-
dego kraju (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja), 
przedstawiła krótką analizę SWOT dotyczącą 
możliwości zamiany modelu pomocy instytu-
cjonalnej na środowiskową. 

Część dyskusyjną otworzyła prezentacja do-
brych praktyk” z zakresu deinstytucjonalizacji 
w krajach europejskich. Irakli Nadareishvili, 
wiceminister Zdrowia Pracy i Spraw Socjalnych 
Gruzji, przedstawił informację na temat przepro-
wadzonej w tym kraju reformy systemu opieki nad 
dzieckiem w Gruzji, w którym bardzo duży udział 
miały MPiPS oraz polskie służby społeczne i orga-
nizacje pozarządowe. Julie-Beadle Brown zapre-
zentowała nowy program opieki środowiskowej 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w Mołdawii, zaś Lars-Göran Jansson, przewodni-
czący ESN, opowiedział o aktualnych zmianach 
w systemie opieki stacjonarnej w Szwecji. 

Po prezentacjach rozpoczął się panel dys-
kusyjny, w którym wzięli udział prelegenci, 
delegaci oraz eksperci i doradcy ESN. Efektem 
panelu dyskusyjnego było sformułowanie 
wniosków i rekomendacji dla każdej delega-
cji, dotyczących przeobrażenia systemu opie-
ki stacjonarnej na środowiskową. Dla naszej 
delegacji celem i „następnym krokiem” na 
drodze do zwiększenia informacji o deinsty-
tucjonalizacji, będzie seminarium organizo-
wane 26 września 2012 roku w Warszawie pt. 
„Ocena rozwoju instytucjonalnych form opieki 
stacjonarnej na Mazowszu – deinstytucjona-
lizacja dla wsparcia aktywnej integracji” dla 
przedstawicieli domów pomocy społecznej, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 
placówek wsparcia dziennego i organizacji po-
zarządowych z województwa mazowieckiego. 
Istotnym wnioskiem dla naszego samorządu, 
wynikającym z dyskusji jest także konieczność 
wpisania nowych założeń dotyczących pomocy 

Big Ben w Londynie
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stacjonarnej i środowiskowej do projektu 
Strategii Województwa Mazowieckiego w za-
kresie polityki społecznej na lata 2013-2020.

Ostatnim elementem naszego pobytu 
w Londynie były odwiedziny obiektów olim-
pijskich w których odbywały się igrzyska para-
olimpijskie. Ta wspaniała idea rywalizacji osób 
niepełnosprawnych zatoczyła swój historycz-
ny krąg. Twórcą ruchu paraolimpijskiego był 
Sir Ludwig Guttmann – neurochirurg w szpi-
talu w Stoke Mandeville (Wielka Brytania). 
W dniu otwarcia pierwszych igrzysk olimpij-
skich w Londynie (28 lipca 1948 r.) zorganizo-
wał on zawody łucznicze dla osób przebywają-
cych w ośrodku inwalidów wojennych. Obecnie 
zawody organizuje Międzynarodowy Komitet 
Paraolimpijski. Od 1960 r. Letnie Igrzyska 
Paraolimpijskie odbywają się regularnie w cy-
klu czteroletnim, bezpośrednio po Igrzyskach 
Olimpijskich. Początkowo oba ruchy olimpijskie 
– sprawnych i niepełnosprawnych sportowców 

działały równolegle. Zmiana nastąpiła w 1988 r., 
gdy na Igrzyskach w Seulu po raz pierwszy wszy-
scy zawodnicy rywalizowali na tych samych 
obiektach. Oprócz paraolimpiad organizowa-
ne są również Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 
w których biorą udział osoby niepełnosprawne 
intelektualnie. W tegorocznej imprezie wzięło 
udział 4200 zawodników ze 165 krajów rywa-
lizujących w 21 dyscyplinach. Największe wra-
żenie odnieśliśmy podczas zawodów rozgrywa-
nych przez osoby niewidome, grające w piłkę 
nożną i piłkę ręczną. Zawodnicy wkładali 
w grę zorganizowaną z uwzględnieniem tej 
niepełnosprawności ogromne zaangażowanie 
i dostarczali licznie zgromadzonym widzom 
wielu emocji. Wspaniałe obiekty olimpijskie, 
organizacja samej imprezy i opieka setek wo-
lontariuszy, zawsze uśmiechniętych chętnych 
do pomocy i udzielenia informacji - wzbudziły 
nasz podziw. 

współpraca zagraniczna ois

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, delegatów oraz ekspertów i doradców ESN

Piotr Nowak-Skyrpan
Kierownik Wydziału ds. Badań Społecznych 

Obserwatorium Integracji Społecznej
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Promowanie integracji wszystkich człon-
ków społeczeństwa, a w szczególności tych 
zagrożonych marginalizacją, jest fundamen-
talnym celem polityki społecznej państw Unii 
Europejskiej. Systemy wsparcia wdrażane 
w województwie mazowieckim odzwierciedla-
ją powszechnie uznaną wspólną wartość spój-
ności społecznej realizowaną w całej Polsce. 
Mimo to istnieją grupy, które są społecznie 
wykluczone, z przyczyn takich jak: niepełno-
sprawność, niskie kwalifikacje zawodowe, 

życie w miejscach o ograniczonym dostępie do 
usług czy też problemy zdrowotne. 

Stąd na szczególną uwagę zasługują te in-
stytucje pomocowe, które organizują imprezy 
integracyjne, jak np. Dom Pomocy Społecznej 
„Jedlina” w Mieni, który ostatnio zorganizował 
„Powitanie lata”, Dom Pomocy Społecznej św. 
Józefa w Mieni – organizator imprezy „Śpiewać 
każdy może”, czy też Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Lipsku – organizator „Sobótki”.

W dniu 14 czerwca 2012 r. Dom Pomocy Spo-
łecznej „Jedlina” w Mieni w powiecie mińskim 
zorganizował wspólnie ze Stowarzyszeniem na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niedostosowa-
nych Społecznie „SIGMA” z Mińska Mazowiec-
kiego VIII edycję Pikniku Integracyjnego pn. „Po-
witanie lata”. W tym roku uczestniczyło w nim 
ok. 300 osób z 8 placówek pomocy społecznej 
(domów pomocy społecznej, środowiskowych 
domów samopomocy, warsztatów terapii zaję-
ciowej) oraz 4 szkół (zespołów szkół specjalnych 
oraz szkół podstawowych i gimnazjów). Wśród 
osób zaproszonych byli także przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowiec-
kim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mińsku Mazowieckim, Urzędu Gminy Ce-
głów, kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy 

Społecznej, sponsorzy oraz liczne grono przyja-
ciół Domu.

Placówki uczestniczące w pikniku zaprezen-
towały krótki program artystyczny. W tym roku 
popisy zdominowała tematyka związana z mi-
strzostwami Europy w piłce nożnej. Można było 
podziwiać pokazy zręcznościowe z piłką, ske-
cze, pantomimy oraz piosenki związane z EURO 
2012. Równolegle można było sprawdzić swoją 
formę sportową poprzez udział w turnieju pił-
karzów stołowych, wyścigu na rowerach stacjo-
narnych, grze w babingtona, przeciąganiu liny 
oraz w skokach na trampolinie. Osoby mniej 
sprawne mogły wziąć udział w kreatywnej akcji 
plastycznej „Wieża marzeń”. Dla chętnych była 
dostępna również jazda konna w siodle oraz 
przejażdżki bryczką połączone ze zwiedzaniem 

Działania integracyjne Domu Pomocy Społecznej 
„Jedlina” w Mieni 

Aktywne formy działalności 
placówek pomocy i integracji 
społecznej na Mazowszu
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ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w rezerwacie 
przyrody Jedlina.

Interesującą niespodzianką dla uczestników 
pikniku były pokazy przygotowane przez stra-
żaków z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej 
w Mińsku Mazowieckim, którzy zaprezentowali 
bojowy wóz strażacki z pełnym wyposażeniem 
oraz przybliżyli działania związane z akcją poża-
rowo - gaśniczą.

Przez cały czas imprezy można było smako-
wać przygotowane potrawy (smalec, ogór-
ki kiszone, wiejskie wędliny, potrawy z grilla, 
grochówkę, słodycze i napoje). Po obiedzie 
miała miejsce najbardziej lubiana przez 
mieszkańców domu część pikniku, wspólna za-
bawa przy akompaniamencie zespołu muzycz-
nego. Tym razem także przyniosła ona wiele 
radości. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 
„Jedlina” do późnych godzin wieczornych bawili 

się z koleżankami i kolegami z innych placówek 
zapominając o swoich problemach.

VIII Piknik to kolejna impreza, która pozwoli-
ła w pełni zrealizować zakładane cele takie jak: 
integracja uczestników, nawiązanie nowych 
i podtrzymanie już istniejących przyjaźni, uak-
tywnienie twórcze uczestników, stworzenie 
warunków umożliwiających przeżycia emo-
cjonalne, prezentacje umiejętności i dokonań, 
kształtowanie zachowań społecznych, wymiana 
doświadczeń między poszczególnymi placów-
kami pomocowymi, wspólne działania w ra-
mach pomocy środowiskowej i stacjonarnej.

Przedsięwzięcie stworzyło też okazję do dys-
kusji i możliwość przedstawienia władzom sa-
morządowym niektórych problemów.

Piknik integracyjny to jedna z wielu form 
współpracy Domu Pomocy „Jedlina” z lokal-
nym środowiskiem mających ogromny wpływ 

Działalność placówek pomocy i integracji społecznej na mazowszu

W radosnym powitaniu lata uczestniczyły osoby w różnym wieku.
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Przejażdżka konnym zaprzęgiem zawsze przynosi dużo radości i zadowolenia niezależnie od wie-
ku i miejsca stałego zamieszkania

Kondycja fizyczna przydaje się nie tylko mężczyznom – kobiety zrozumiały to już dawno
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na postrzeganie domu i kreowanie jego dobre-
go wizerunku. Mieszkańcy uczestniczą w przed-
sięwzięciach i imprezach o zasięgu gminnym 
i powiatowym. Warto chociażby nadmienić, iż 
przez dwa kolejne lata DPS wspólnie z gminą 
Cegłów był organizatorem wyścigu kolarskie-
go w kolarstwie górskim o Puchar Mazowsza 
(z udziałem mieszkańców domu jako oddziel-
nej grupy startowej na jednej z pętli trasy).

Dobrze też układa się współpraca DPS ze szko-
łami podstawowymi i gimnazjami w naszym po-
wiecie. Jest ona szczególnie cenna, bo integru-
je oba środowiska. W odniesieniu do uczniów 
takie przedsięwzięcia pomagają w kształtowa-
niu tolerancji, z racji wczesnego poznania nie-
pełnosprawności jako problemu społecznego.

Na terenie domu odbywa się także w ciągu 
roku mnóstwo większych i mniejszych imprez 
okolicznościowych (m.in. kuligi, ogniska, spo-
tkania) organizowanych przez stowarzyszenia, 
szkoły i organizacje pozarządowe. 

Pierwsza kontrolowana jazda konno w siodle była nie tylko przyjemna ale również bezpieczna

Tym razem strażacy gaszą pożar ciekawo-
ści i zainteresowania uczestników pikniku 
integracyjnego 

Sylwester Podniesiński
Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni

Działalność placówek pomocy i integracji społecznej na mazowszu
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Integracyjna impreza karaoke w domu po-
mocy społecznej. Prawda, że brzmi banalnie? 
Jednak Piknik Integracyjny w Domu Pomocy 
Społecznej św. Józefa w Mieni, to coś więcej. 
Zaczęło się kilka lat temu konkursem, w któ-
rym udział brali pracownicy kilku domów po-
mocy społecznej, oceniani przez podopiecz-
nych tych placówek. Z czasem impreza zaczęła 
się rozrastać, bo szybko rozniosła się wieść, że 
w Mieni pod koniec sierpnia można się dobrze 
bawić. I tak 30 sierpnia br. odbyła się ósma już 
edycja imprezy pod hasłem „Śpiewać każdy 
może”.

W słoneczny poranek w gościnnych pro-
gach mieńskiej placówki zaroiło się od go-
ści – podopiecznych i pracowników placówek 
pomocowych z terenu powiatu i wojewódz-
twa, członków organizacji pozarządowych, 
pracowników administracji samorządowej, 
przedstawicieli placówek oświatowych, rodzin 
i znajomych mieszkańców Domu św. Józefa, 
przyjaciół z Klubu Seniora z niemieckiego po-
wiatu Oberhavel i zawsze chętnych do pomocy 
wolontariuszy. 

Tradycyjnie zaczęło się od konkursu karaoke: 
w tym roku do wokalnej rywalizacji stanęli 

Publiczność konkursu w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni

W Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 
„Śpiewać KAŻDY może!” 
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pracownicy sześciu domów pomocy społecz-
nej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas 
z Warszawy, Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, mińskiego 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
cegłowskiego Urzędu Gminy. Zmagania już od 
pierwszego występu wzbudziły niekłamany 
aplauz publiczności, a dynamiczne prowadze-
nie tylko podgrzewało atmosferę; nie zawsze 
wokalne umiejętności okazywały się najważ-
niejsze: liczył się show, atmosfera zabawy, 
które stworzyły autentyczny przyjazny klimat. 
Zwyciężczynią została Małgorzata Podobas 
z Urzędu Gminy w Cegłowie – wykonawczy-
ni debiutującej na tej scenie. Kolejne miejsca 
zajęli reprezentanci Domu Pomocy Społecznej 
w Kątach i przedstawiciele gospodarzy.

Nie opadły jeszcze konkursowe emocje, gdy 
nad głowami zgromadzonych zawisł śmigło-
wiec ratunkowy Drugiej Grupy Poszukiwaw-
czo-Ratowniczej z 23 Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego w Mińsku Mazowieckim zrzucając deszcz 
konfetti. Chwilę potem emocjonujące pokazy 

zafundowały Lotniskowa Wojskowa Straż Po-
żarna z mińskiej jednostki oraz zastępy Pań-
stwowej Straży z Mińska Mazowieckiego oraz 
Ochotniczej – z Latowicza i Bud Wielgoleskich. 
Zgromadzeni mieli też możliwość z bliska po-
znać najnowocześniejszy sprzęt bojowy, jak 
również zabytkowy Star 20 – wciąż sprawny. 
Te spektakularne atrakcje to efekt niezwykłej 
przychylności dowódców tych jednostek, któ-
rzy na prośbę o pomoc zareagowali z nadspo-
dziewanym zaangażowaniem.

Innych atrakcji również nie brakowało: kier-
masz prac mieszkańców domu, loteria fanto-
wa, stoiska komercyjne z wyrobami regional-
nej kuchni cieszyły się sporym powodzeniem. 
Całości dopełniały różnorodne smakołyki z gril-
la, pachnąca grochówka i słodkości.

Wczesnym popołudniem do tanecznej części 
spotkania zgromadzonych zagrzał kabareto-
wy występ Pań Kucharek ze św. Józefa – The 
Cook Singers oraz trening Zumby poprowadzo-
ny przez Honoratę Grudzień, która najbardziej 
zapalonych tancerzy nagrodziła karnetami do 

Uczestnicy konkursu „Śpiewać każdy może”

Działalność placówek pomocy i integracji społecznej na mazowszu
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swojej Akademii Ruchu. Nic więc dziwnego, że 
po takim wstępie parkowy parkiet opustoszał 
dopiero w godzinach wieczornych.

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w codzien-
nej działalności przełamuje stereotyp „zakładu 
specjalnego” tworząc terytorialną i mentalną 
przestrzeń integrującą różne środowiska, ani-
mując lokalną kulturę i rozrywkę. Sierpniowe 
spotkania nie są wyjątkiem w pracy placówki, 
a jedynie podsumowaniem całorocznej działal-
ności. Tu spotykają się młodzi i seniorzy, chorzy 
i zdrowi, twórcy i odbiorcy kultury. Tu rodzi się 
nowy standard przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i promocji wolontariatu. Tu moż-
na się przekonać, że chory i niepełnosprawny 
jest nie tylko biorcą, ale i dawcą pomocy, bo 
pomaga zrozumieć świat, uwrażliwić. Stąd idzie 

sygnał, że wszyscy jesteśmy równi w potrzebie 
bliskości i wspólnotowej zabawy.

Pewnie dlatego, gdy przychodzi do organi-
zacji koncertu, ludzi dobrej woli nie brakuje. 
Od dwóch lat współorganizatorem imprezy 
„Śpiewać każdy może” jest Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niedostoso-
wanych Społecznie SIGMA z siedzibą w Mińsku 
Mazowieckim, które pozyskuje środki na reali-
zację przedsięwzięcia, nie szczędzi ich również 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
liczni sponsorzy. Swój czas po godzinach pra-
cy i zaangażowanie to z kolei wkład w imprezę 
pracowników Domu. Spotkanie swoim patro-
natem po raz drugi z rzędu obejmuje Starosta 
Miński - bo warto.

Trening Zumby (taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich 
oraz fitness. Został opracowany przez tancerza i choreografa Alberto „Beto” Pereza w Kolumbii 
w latach 90. XX wieku)

Jerzy Możdżonek
Specjalista pracy socjalnej

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa
w Mieni
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Już od kilku lat na terenie Lipska odbywa się 
impreza kulturalna pod nazwą „Sobótka” Jej 
organizatorem jest Stowarzyszenie „Pomocna 
Dłoń” im. Św. Brata Alberta w Lipsku. Celem 
imprezy jest zapoznanie z twórczością arty-
styczną podtrzymującą tradycję sobótkową 
- szczególnie osób niepełnosprawnych jak i ze-
społów kultywujących twórczość ludową. 

Obyczaj sobótkowy już od dawnych czasów 
związany jest z rejonem „Powiśla”. W tę naj-
krótszą noc w roku ludzie bawili się, najważ-
niejszym obrzędem było rozpalanie ognia i za-
nurzanie się wodzie. Panny puszczały wianki 
na wodę, zaś młodzieńcy skakali przez ognisko. 

Tak właśnie obrzędowo zaczynało się lato, śpie-
wano przy tym wesołe piosenki. Zabawa trwała 
do białego rana. Niestety, od wielu lat obyczaj 
ten uległ zapomnieniu. Dlatego też, pragnąć 
przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, 
dawne obyczaje, corocznie w miesiącu czerwcu 
organizowana jest tu impreza dla lokalnej spo-
łeczności. Biorą w niej udział osoby niepełno-
sprawne, zespoły kultywujące tradycje ludowe 
oraz dzieci i młodzież. Impreza została sfinan-
sowana ze środków PFRON i środków własnych 
Stowarzyszenia.

Tegoroczna sobótka odbyła się dnia 14 czerw-
ca 2012 r. rozpoczęła się o godzinie 10.00 i trwa-
ła do popołudnia. Ponieważ pogoda w tym 

Integracja społeczna na ludowo z udziałem Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Lipsku

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku

Działalność placówek pomocy i integracji społecznej na mazowszu
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Prezentacja tradycji sobótkowych.

Prezentacja dawnych pieśni wykonywanych podczas nocy sobótkowych
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roku nam nie dopisała - padał deszcz - zabawę 
przenieśliśmy do stołówki internatu Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku. Mimo to, 
zabawa była wyśmienita, a dobre humory nie 
opuszczały jej uczestników.

We wspólnej zabawie uczestniczyło około 170 
osób dorosłych i dzieci w tym również niepeł-
nosprawnych, mieszkających na terenie powia-
tu lipskiego wraz z opiekunami. We wspólnej 
zabawie uczestniczyły również Koła Gospodyń 
Wiejskich z powiatu Lipskiego oraz zaproszeni 
goście. Osoby i zespoły biorące udział w impre-
zie zaprezentowały własny dorobek artystyczny 
– taniec, śpiewy solistów i zespołów, recytacje 
i inne formy artystyczne. Wszyscy występujący 
zostali nagrodzeni – najważniejszy był dobry 
pomysł i zaangażowanie. Uczestnicy oraz goście 
mieli zapewniony posiłek: grochówkę, kiełba-
skę z grilla, słodycze i napoje. Podczas imprezy 

odbył się konkurs na najładniejszy i najciekaw-
szy wianek sobótkowy, następnie wianki pusz-
czone zostały na wodę.

Organizowane corocznie spotkania sobótko-
we pomagają w zatarciu różnic kulturowych 
i społecznych między mieszkańcami miasta 
i wsi. Ukazują społeczeństwu dorobek arty-
styczny zarówno osób niepełnosprawnych jak 
i zespołów regionalnych. Uczą wspólnej zaba-
wy, tolerancji, przyczyniają się do zawierania 
nowych znajomości i przyjaźni.

Udział w spotkaniach daje możliwość zapo-
znania z dawnymi zwyczajami, przyczynia się 
do utrwalenia w pamięci ciekawych tradycji. 
Osoby niepełnosprawne czują się potrzebne 
i dowartościowane, a przede wszystkim dosko-
nale się bawią. Sobótkowa impreza organizo-
wana jest już od kilku lat, za rok spotkamy się 
ponownie przy wspólnej zabawie.

Uczestnicy imprezy odnieśli się do aktualnych wydarzeń sportowych (Euro 2012)

Elżbieta Faliszewska
Kierownik WTZ w Lipsku

Działalność placówek pomocy i integracji społecznej na mazowszu
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Kalendarium najważniejszych wydarzeń 
realizowanych w ramach Obserwatorium Integracji 
Społecznej w 2012 roku
 » Styczeń

24 – 27 stycznia 2012 r.– udział pracowników OIS w ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli 
OIS organizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych pt. „Prowadzenie badań techniką 
CAWI”.

 » Luty

28 luty – 02 marca 2012 r.– udział pracowników OIS w warsztatach organizowanych przez Instytut 
Rozwoju Służb Społecznych pt. „Obsługa elektroniczna aplikacji formularzy oceny zasobów pomo-
cy społecznej (OZPS)”.

 » Marzec – Czerwiec

20 marca 2012 r. – zorganizowanie przez zespół OIS seminarium pn. „Nowoczesne metody ko-
munikacji” w obszarze pomocy społecznej” w Warszawie dla przedstawicieli OPS-ów i PCPR-ów 
z terenu województwa mazowieckiego z udziałem przedstawicieli MP i PS, CRZL i IRSS.

Przeprowadzenie przez pracowników OIS w okresie marzec – czerwiec badania pod nazwą „Ocena 
zasobów pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego” wraz z przygotowa-
niem raportu, który został przyjęty 25 czerwca br. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 
uchwałą nr 155/12.

Rozpoczęcie działalności punktu konsultacyjno – doradczego w ramach OIS, który służył przedsta-
wicielom OPS i PCPR z terenu Mazowsza pomocą udzielając odpowiedzi na pytania i wątpliwości 
dotyczące wypełniania ankiety ocena zasobów pomocy społecznej. W trakcie konsultacji odebra-
no ponad 300 telefonów i odpowiedziano na 100 listów elektronicznych.

Umieszczenie na stronie MCPS specjalnej podstrony aktualizowanej przez zespół OIS, na której 
umieszczono instrukcję wypełniania formularza „oceny zasobów” (opracowaną przez IRSS), infor-
macje dla jednostek o terminach przekazania wypełnionych formularzy, informacje bieżące na 
temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Udział pracowników OIS w konsultacjach zmierzających do opracowania jednolitego narzędzia 
niezbędnego do zbierania danych w ramach badania ocena zasobów pomocy społecznej.

Udział przedstawicieli OIS w konsultacjach i przygotowaniu wniosku projektu innowacyjnego sys-
temowego nr POKL.07.03.00-14-340/11 pod nazwą „Kalkulator Kosztów Zaniechania- wprowa-
dzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy 
braku podejmowania działań aktywizująco wspierających», realizowany w Priorytecie VII PO KL, 
Podziałanie 7.2.1.

Udział pracowników OIS w konsultacjach Regionalnego Planu Działań na Recz Zatrudnienia na 
2012 rok oraz sprawozdania z realizacji RPDnRZ za 2011 rok realizowanego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Warszawie.



30

Prezentacja przez przedstawicieli OIS wyników badania „Instytucje wobec osób starszych” (zreali-
zowanego przez MCPS na zlecenie IRSS w 2010 roku) na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 
organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i pracowników jednostek zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego 
w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach, Radomiu i Warszawie.

Przygotowanie i wydanie przez zespół OIS Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium Integracji 
Społecznej nr 1/2012. W Biuletynie opisano między innymi: „dobre praktyki” realizowane przez 
podmioty integracji i pomocy społecznej na Mazowszu. 

 » Lipiec

24 – 27 lipiec 2012 r. – udział pracowników OIS w ogólnopolskim spotkaniu warsztatowym 
Obserwatoriów w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego pt. „Wstęp do 
pakietów statystycznych SPSS i PSPP”.

 » Sierpień

Przygotowanie przez pracowników OIS materiałów dla zespołu przygotowującego aktualizację 
strategii Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2020 w szczególności w zakresie polityki spo-
łecznej ale także w zakresie innych obszarów rozwoju województwa.

Przygotowanie i wydanie przez zespół OIS Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium Integracji 
Społecznej nr 2/2012 w całości poświęconego problematyce adopcji i preadopcji w województwie 
mazowieckim. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące zmian, które nastąpiły w związku 
z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2012 roku, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

 » Wrzesień

12 – 14 września br. - udział przedstawicieli OIS w ogólnopolskim seminarium i warsztatach orga-
nizowanym przez Obserwatorium Integracji społecznej w Szczecinie pt. „Ewaluacja oceny zaso-
bów pomocy społecznej”. 

25 - 28 września 2012 r.- udział przedstawicieli OIS w ogólnopolskich warsztatach na temat: 
„Przygotowanie i realizacja badania przy pomocy techniki pogłębionych wywiadów indywidual-
nych (IDI) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).

Zorganizowanie przez zespół OIS w dniu 26 września 2012 r. seminarium pt. „Ocena rozwoju insty-
tucjonalnych form opieki stacjonarnej na Mazowszu – deinstytucjonalizacja dla wsparcia aktyw-
nej integracji”. Na seminarium zostały zaprezentowane między innymi przykłady deinstytucjona-
lizacji (DI) placówek pomocowych w różnych krajach europejskich.

28 września 2012 r. - udział pracowników OIS w przyjęciu delegacji z Francji

 » Październik - Grudzień

Wykonanie przez zespół OIS  badania społecznego pod nazwą „Oceny stanu realizacji zadań gminy 
w zakresie funkcjonowania asystenta rodziny oraz modelu pracy asystenta rodziny z uwzględnie-
niem specyfiki miast i gmin województwa mazowieckiego”.

Przygotowanie i wydanie przez pracowników Obserwatorium Biuletynu Informacyjnego 
Obserwatorium Integracji Społecznej nr 4/2012.

Działalność placówek pomocy i integracji społecznej na mazowszu





Czasopismo współfi nansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oberwatorium Integracji Społecznej – działanie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, 

współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


